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(8,30 часа) 

 

ПРЕДС.  ИНА ЛУЛЧЕВА: Добро утро! В поканата на  Висшия 

адвокатски съвет до адвокатските колегии началото на общото 

събрание на адвокатите от страната е обявено за 8,30 часа. Към 

момента не е налице необходимия кворум от 2/3 от делегатите, 

поради което Общото събрание се отлага с един час, за 9,30 часа. 

 

* * * 

(9,40 часа) 

 

ПРЕДС.  ИНА ЛУЛЧЕВА: Уважаеми колеги, мина 9,30 ч. – 

часът, който беше обявен за започване на събранието при спадащ 

кворум. Ако не възразявате, моля да заемат местата си колегите в 

залата и да започнем работата на събранието.  

Уважаеми колеги, днешното събрание провеждаме в едни 

изключително тревожни дни –  дни, в които ние като хора в 

следвоенно време се надявахме, че няма да преживеем. Да се 

надяваме, че хуманизмът, разумът, защита правата на отделния човек 

ще надделеят и тази безкрайно неприятна тревожна ситуация ще 

приключи.  

Откривам събранието на адвокатите от страната. моля всички 

да станат за химна на Република България.  

(Всички в залата стават. Последователно звучи химнът на 

Република България и химнът на Европейския съюз.) 

Уважаеми колеги, моля Ви да останете прави, за да почетем 

паметта на адвокатите, починали през последната година от 

провеждане на предходното до настоящото събрание.  

Колеги,  ще обявим имената на отишлите си колеги по 

адвокатски колегии: 
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Адвокатска колегия – Благоевград – Георги Димитров и Татяна 

Лазарова-Цанева. 

Адвокатска колегия – Бургас – Румяна Трифонова, Бонка 

Железарова-Баръмова, Александър Даскалов, Яна Матеева-Евтимова. 

Адвокатска колегия – Варна – Валери Христов, Димитър Русев, 

Димо Цветков, Иван Сиромашков, Йордан Хвърчилков, Надежда 

Савова, Васил Ставрев, Георги Зизов, Стефан Дюлгеров и Цветелина 

Липова. 

Адвокатска колегия – Велико Търново – Борис Червенков, 

Стоян Петров и Николай Илиев. 

Адвокатска колегия – Видин – Александър Хараламбиев. 

Адвокатска колегия – Враца – Гергин Марков и Румен 

Геормезовски. 

Адвокатска колегия – Габрово – Полина Баевска и Христо 

Бонев. 

Адвокатска колегия – Добрич – Красимира Паскалева, Иван 

Козовски. 

Адвокатска колегия – Кюстендил – Александър Чавков, Иво 

Дилов, Кирил Стоименов. 

Адвокатска колегия – Ловеч – Димитър Илковски. 

Адвокатска колегия – Монтана – Георги Георгиев, Кръстю 

Миленов, Надя Гицова, Феодор Генински и Даниел Каменов. 

Адвокатска колегия – Пазарджик – Йовка Цукева, Васил 

Генчев, Стоян Чавдаров, Атанас Тренчев, Стефка Караджова, Благой 

Благоев, Миряна Шулева, Надежда Пепелова и Никола Аргиров. 

Адвокатска колегия – Перник – Елена Генадиева, Диана 

Добрева, Димитър Николов. 

Адвокатска колегия – Плевен – Десислава Тодорова, Маргарита 

Игнатова-Гачева, Румен Натов. 
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Адвокатска колегия – Пловдив – Тошо Станков, Александър 

Филев, Емил Узунов, Екатерина Василева, Ганчо Шекеров, Дарина 

Тодорова, Анна Йорданова. 

Адвокатска колегия – Разград – Назми Мустафа и Дончо 

Хрусанов. 

Адвокатска колегия – Русе – Валентин Иванов. 

Адвокатска колегия – Силистра – Иван Иванов, Иван Илиев, 

Златко Златев. 

Адвокатска колегия – Сливен – Злати Горанов, Светлозар 

Господинов, Юри Янков. 

Адвокатска колегия – Смолян – Димитър Пищалов. 

Адвокатска колегия – София: Богдан Василев, Владимир 

Манолов, Георги Илиев, Мартин Апостолов, Фружиета Георгиева-

Кабакчиева, Дафин Доганов, Иван Колев, Анелия Палазова, Максим 

Таджер, Елза Костова, Даниела Мутева, Параскев Андреков, Иван 

Георгиев, Серафим Серафимов, Веска Христова, Йордан Алексов, 

Елисей Кръчмаров, Борислав Иванов, Петко Абаджиев, Райчо 

Долапчиев, Йордан Школагерски, Красимир Кирилов, Иво Митов, 

Иван Минчев, Герчо Кандиларов, Росица Симеонова Димитрова, 

Дочка Хрусанова, Илиян Чолпанов, Александър Петров, Бойка 

Стойчева, Райчин Пръмов, Илияна Данаилова, Радко Стоименов, 

Димитър Георгиев, Димитър Петров, Стоян Славчев, Емилия 

Павлова, Славей Лялев, Антоанета Милушева, Даниела Цакова, 

Георги Леков, Александър Манолов, Събина Паскалева-Илиева, 

Богомил Христов, Илия Илиев, Ваня Стоянова-Траянова, Атанас 

Спасов, Боряна Миленкова, Звезделина Димитрова, Георги Ценев и 

Цветан Цветков. 

Адвокатска колегия – Стара Загора – Ангел Ангелов и Ваня 

Андреева. 
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Адвокатската колегия – Търговище – Апостол Апостолов, 

Младен Белуков, Румен Кьосев, Силвия Сапунджиева. 

Адвокатска колегия – Хасково – Мария Басменкова, Лиляна 

Филева, Димитър Захариев, Иван Иванов. 

Адвокатска колегия – Шумен – Мартин Абаджиев. 

Адвокатска колегия – Ямбол – Апостол Георгиев, Панчо 

Панчев, Сия Карабаджакова и Светла Кирилова. 

(Едноминутно мълчание в знак на почит към колегите 

адвокати, които са починали в периода между двете общи 

събрания.) 

Да е светла паметта на колегите!  

Колеги, да продължим. 

Моля да бъдем извинени, ако е пропуснат някой от колегите, но 

това е информацията, която получихме към четвъртък вечерта.  

Колеги,  общото събрание ще се проведе по предварително 

обявения дневен ред, който е изпратен съгласно изискванията на 

Закона за адвокатурата до всички адвокатски съвети и е обявен на 

страницата на Висшия адвокатски съвет. 

 

Дневен ред: 

1. Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2021 г., 

който включва отчет за дейността на председателя и финансов отчет 

на Висшия адвокатски съвет. 

Докладват: Председателят на Висшия адвокатски съвет 

     д-р Ивайло Дерменджиев,  

   главният секретар на Висшия адвокатски съвет  

   адв. Ели Христова  

2. Доклад на Висшия контролен съвет. 

Докладва: Председателят на Висшия контролен съвет  

   г-н Валентин Бенатов. 
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3. Доклад на Висшия дисциплинарен съд. 

 Докладва: Председателят на Висшия дисциплинарен съд 

     г-жа Илонка Райчинова. 

4. Изказвания, обсъждания по докладите и отчетите. Приемане 

на решения.  

5. Обсъждания, становища, предложения относно работата на 

адвокатите и дейността на адвокатурата.  

 

Уважаеми колеги, имам удоволствието да Ви представя гостите 

на днешното събрание:  

Г-жа Галина Захарова – председател на Върховния касационен 

съд на Република България (ръкопляскания); 

Г-н Борислав Ганчев – зам.-министър на Правосъдието 

 (ръкопляскания);   

Г-жа Елена Чернева – заместник на омбудсмана на Република 

България (ръкопляскания); 

Г-н Владислав Славов – председател на Съюза на юристите в 

България (ръкопляскания); 

Г-жа Миглена Тачева – директор на Националния институт на 

правосъдието (ръкопляскания); 

Г-жа Наталия Илиева – председател на Националното бюро за 

правна помощ (ръкопляскания); 

Г-жа Камелия Цолова – заместник-декан на Юридическия 

факултет на Софийския университет Климент Охридски 

(ръкопляскания). 

Не определяме като гост, но трябва да отбележим присъствието 

и на председателя на Висшия адвокатски съвет г-жа Ралица 

Негенцова, която е и делегат на събранието. (Ръкопляскания.)  

Уважаеми колеги, давам думата на нашите гости за 

поздравления. 
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Г-жа Галина Захарова, заповядайте – председателят на 

Върховния касационен съд.  

ГАЛИНА ЗАХАРОВА (председател на ВКС): Уважаеми 

колеги, пред Вас съм, за да засвидетелствам дълбокото си уважение 

към Вас, чрез Вас – към всички колеги адвокати в страната, както и 

към изключително полезната Ви и неоценима дейност в полза на 

обществото и на защитата на правата на гражданите.  

Колеги, „върховенство на закона“, „правова държава“, „високи 

правозащитни стандарти“ не са кухи фрази, нито абстрактни понятия. 

Те са достижими цели, за които обаче трябва да се борим. Без 

съмнение в тази битка Вие сте на предна линия. С всяко едно участие 

по делата, които поемате, с всяка писмена защита, представена пред 

съда, с всяко искане или становище по тълкувателни дела ва 

Върховния касационен съд, по конституционни дела, по 

законодателни предложения и изменения, всъщност Вашето 

становище става двигател за развитието на правото и провокира 

подобряването на дейността и на останалите институции.  

Колеги, аз съм убедена, че част от този път ние можем успешно 

да изминем заедно.  

Аз вярвам, че с активното си становище по въпросите на 

правосъдието, с мненията си за законодателни изменения, които 

очертават рамката на развитието на правовата ни държава, както и с 

активната си позиция по въпросите за управлението на съдебната 

власт, ние заедно бихме могли да направим големи крачки напред в 

постигането на качествено, ефективно и ефикасно правосъдие.  

Аз смятам, че в областта на обучението, в областта на 

взаимното сътрудничество, в насока защита правата на човека 

приносът на адвокатите в Република България е неоценим.  

Колеги, оставам с надеждата за добро бъдещо сътрудничество. 

Отново изразявам дълбоката си почит към работата на всички 
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адвокати. И ако ми позволите, изразявам пред Вас лична 

благодарност за подкрепата, която оказахте на Върховния касационен 

съд. Абстрахирайки се от моята личност, защото тя не е 

изключителна, с Вашата подкрепа Вие дадохте изключително силен 

стимул на Върховния касационен съд да се бори и да отвоюва 

нужното му място в развитието на националния правов ред, който да 

бъде достойна част от общоевропейския порядък. 

Колеги, благодаря Ви сърдечно! (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС.  ИНА ЛУЛЧЕВА: Давам думата на заместник-

министъра на правосъдието г-н Борислав Ганчев, всъщност колегата 

адвокат Борислав Ганчев.  

БОРИСЛАВ ГАНЧЕВ (зам.-министър на правосъдието, 

посрещнат с ръкопляскания): Добър ден, колеги! Да, заместник-

министър на правосъдието и строго формално с временно 

преустановил упражняването на адвокатските права, само временно, 

което с още по-голяма радост ме кара да Ви запозная с 

поздравителния адрес на министъра на правосъдието г-жа Надежда 

Йорданова. 

„До председателя на Висшия адвокатски съвет 

     г-н Ивайло Дерменджиев 

Уважаеми г-н Дерменджиев,  

Уважаеми колеги,   

Позволете ми да отправя към Вас, към всеки един, най-

сърдечните си благопожелания за здраве, постоянство и кураж в 

отстояването на честта на професията.  

Адвокатурата се доказа в годините със своята професионална 

позиция в законодателния процес, работеща активно за повишаване 

нивото на правната култура и гарантираща защитата на правата, 

свободите и законните интереси на гражданите и юридическите лица 

в България. Тя има последователна и ключова роля в осъществяване 
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на съдебната реформа. Българските адвокати са с особени заслуги за 

прилагането на европейските стандарти в правото и утвърждаване на 

демократичната стабилност на държавата.  

Във време като днешното, когато мирът и стабилността не само 

на територията на Европа, но и по света, са поставени на изпитание, 

Вашата роля като гаранти за спазване на човешките права и свободи 

е все по-важна. 

Използвам повода да засвидетелствам своя респект и искреното 

си уважение към всички Вас за всеотдайната Ви работа, която 

изпълнявате с достойнство и компетентност, за стремежа Ви да 

бъдете на нивото на европейските ценности, да утвърждавате 

върховенството на закона, справедливостта и демокрацията.  

   Надежда Йорданова, 

   министър на правосъдието.“ (Ръкопляскания.)   

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Давам думата за приветствие да г-

жа Елена Чернева – заместник на омбудсмана на Република България.  

ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА (заместник омбудсман): Скъпи колеги, 

здравейте на всички! Изключително много се радвам днес да бъда 

заедно с Вас. Имам приятното задължение да Ви поздравя и от 

омбудсмана на Република България проф. Диана Ковачева. 

„До д-р Ивайло Дерменджиев, 

      председател на Висшия адвокатски съвет 

Уважаеми д-р Дерменджиев,  

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет, 

Уважаеми представители на адвокатските колегии в страната, 

За мен е удоволствие да Ви поздравя по повод провеждането на 

годишното общо събрание на адвокатите от страната. благодаря за 

поканата и възможността да засвидетелствам своето уважение към 

Вашата работа, към ежедневните Ви усилия да защитавате основните 
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права и свободи на гражданите, да отстоявате справедливостта в 

обществото ни.  

Оценявам високо дейността на Висшия адвокатски съвет. 

Оценявам важната роля на адвокатските колегии от цялата 

страна и все по-нарастващата значимост на адвокатската професия в 

живота на всеки гражданин.  

Живеем в динамични и трудни времена. Виждате какво се 

случва в международен план – нарушаване на международното право 

и инвазията в Украйна, ковид пандемията вече трета година 

продължава да бъде предизвикателство пред целия свят, в обществото 

ни, пред институциите, омбудсмана, адвокатурата. гражданите 

живеят в несигурност за утрешния ден. Те се страхуват за своето 

бъдеще, за здравето си, в тежките социалноикономически времена 

търсят опора и правна защита за нарушените си права и стават все по-

непримирими към несправедливостите.  

Именно тук е ролята и на омбудсмана, и на адвоката, 

пресечната точка в работата ни – защита на правата на гражданите. 

Голямо е предизвикателството да отговорим на новите очаквания с 

експертиза, воля и професионализъм, да отстояваме в най-пълна 

степен интересите и правата на гражданите, да не бъдат погазвани 

или отнемани. 

С екипа ми вече трета година следим ковид мерките и 

налаганите ограничения да бъдат балансирани и пропорционални по 

предмет и съдържание на заплахата, и да са насочени изключително 

към преодоляването и към запазване на човешкото здраве и живот. 

Колеги,  ние с екипа ми работим обърнати към проблемите на 

хората, защитаваме ги. Вие правите същото. Професията на адвоката 

е про призвание за хора със силни морални устои, за хора с чувство 

за дълг и отговорност, за хора с висок дух и смелост, решителни да 

отстояват законността. 
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Според мен днес добрият адвокат не се задоволява само със 

своите професионални постижения, не е достатъчна пълната 

отдаденост към конкретния клиент, конкретното дело, конкретния 

случай. Това, което българските граждани очакват от Вас и от мен 

като обществен защитник, е активна позиция по всеки обществено 

значим казус, в който се накърняват граждански права, активна 

позиция при изработването на закони и незабавна реакция при 

съмнения за противоконституционност.  

Уважаеми адвокати, искам да Ви уверя, че като омбудсман в 

мое лице имате съмишленик в реализиране на идеята да бъдем 

стабилна опора на хората, когато се нуждаят от подкрепа и закрила, 

за да продължат живота си напред, да не губят надежда, вяра и опора, 

да им гарантираме, че достъпът до правосъдие е безспорно и 

неотменимо право, което следва да се осъществявам безпрепятствено, 

да съблюдаваме държавните органи, институции да предприемат 

всички възможни мерки и действия за създаване на необходимата 

организация и условията за осъществяването му. 

Уважаеми адвокати,  

Днес, когато отчитате работата си от изминалата година и 

начертавате основните приоритети за настоящата, използвам случая 

да Ви пожелая да сте здрави, да Ви призова да бъдете непримирими 

и смело да изразявате Вашето мнение и позиция по всеки важен 

обществен проблем винаги на страната на справедливостта, на 

страната на истината и доброто! 

Ползотворна работа на общото събрание! Нека Вашите 

отговорни решения да способстват за издигане на престижа и 

авторитета на българската адвокатура. 

 Проф. Диана Ковачева, 

 омбудсман на Република България.“ (Ръкопляскания.)  
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ПРЕДС.  ИНА ЛУЛЧЕВА: Уважаеми колеги, думата има г-н 

Владислав Славов – председател на Съюза на юристите в България.  

ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ (председател на СЮБ):  

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет,  

Уважаема г-жо Председател на Върховния касационен съд,  

Г-н Зам.-министър, 

Уважаеми гости,  

Уважаеми колеги,  

Благодаря за поканата да взема участие в общото събрание на 

българските адвокати. Както винаги – знаете, че бягам от 

клишираните приветствия и затова ще си позволя да кажа няколко 

думи, които надявам се, ще бъдат предмет на обсъждане и на Вашето 

общо събрание.  

Измина една година, през която отбелязахме, някъде тихо, 

някъде тържествено, може би заради пандемията, 30 години от 

приемането на Конституцията, 30 години от избирането на 

Конституционния съд, 30 години Висш съдебен съвет, 25 години от 

възстановяването на Върховния касационен съд и Върховния 

административен съд. И една годишнина, която не отбелязахме – 30 

години съдебна реформа.  

За по-младите колеги,  в залата ще кажа, че тя започна от 

влизането в сила на Конституцията от 1991 г., защото тя предвиди 

нова организация на съдебната власт, възстановяване на Върховния 

административен и Върховния касационен съд, апелативни 

структури, триинстанционно производство и т. н. Конституцията 

регламентира това да стане за една година, но то стана за 7-8 при 

съпротивата на изпълнителната и законодателната власт, забележете.  

И за да не съм голословен, само ще напомня, че 

Конституционният съд отмени няколко акта и закони, и решения на 



13 
 

Народното събрание, научи министърът на правосъдието, че някои 

укази не се нуждаят от неговия подпис.  

И друго, щях да пропусна много важно, в един и същи ден 

излезе един брой на Държавен вестник с различно съдържание. В 

единия имаше укази, в другия нямаше укази. Но независимо от 

всичко, това, което предвиждаше Конституцията, се случи.  

През 2001 г. Министерският съвет тихомълком, без участие на 

реформираните, имам предвид съдебната власт, без участие на 

адвокатурата, за неправителствения сектор даже не смея да мисля, 

прие една стратегия за реформа на съдебната система и на съдебната 

власт.  

През 2009 г. – нова стратегия. През 2014 г. – актуализирана 

стратегия, която приключи миналата година.  

Но мисля, че всички изпитваме някакво неудовлетворение от 

това, което в края на краищата имаме като резултат в края на този 30-

годишен период. И затова ми се струва, че продължавайки да 

обсъждаме съдебната реформа, само трябва да пожелаем, понеже тук 

присъстват и представители на изпълнителната власт. Много 

интересно защо не виждам никой от законодателната власт? Да не 

пропускам, обаче нещо им е неудобно май да дойдат на това 

събрание?  

Да напомним, че една реформа е най-добре да се прави с тези, 

които се реформират, с участието и на адвокатурата задължително, с 

участието и на неправителствения сектор.  

Не искам да говоря за електронно правосъдие, защото вече ме 

е срам. А в началото на 2000 г. бяхме водещи в Европа.  

И нещо много важно, заради присъствието на зам.-министъра 

отново ще го напомня. Ние останахме единствената държава в 

Европейския съюз, която няма консолидирано законодателство. 

Каква наказателна политика има тази държава, при положение че ние 
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не можем да приложим принципа ignorazio leges nemenem exuza – 

незнанието на закона никого не извинява, защото нямаме 

консолидирано законодателство, зад което стои държавата, което е 

достъпно и безплатно за всеки гражданин на тази държава.  

За изпълнителната и за законодателната власт съществува 

задължение по силата на решение на Бюрото на Великото Народно 

събрание още от м. май 1991 г. за поддържане на такова 

консолидирано законодателство.  

Има решение на Върховния административен съд 5-членен 

състав от 2011 г., което също задължава тези две власти да 

възстановят това консолидирано законодателство, защото тогава 

имаше едни сини нормативни актове, ако си спомняте, и те реално 

представляваха това консолидирано законодателство. В момента 

такова нямаме. Всеки един от Вас ползва различни информационни 

системи, но ако сте прочели някъде в техните сайтове, има едни 

ситнички букви, в които пише, че ако има грешки някъде във 

възпроизвеждането на законови текстове, те не носят отговорност. А 

знаете какво означава да работите с някой закон, който не е много 

точен.  

Така че бих пожелал още веднъж, изпълнителната и 

законодателната власт, продължавайки реформата, защото очевидно 

на това сме свидетели в момента, да не изключват и реформираните, 

и адвокатурата, и неправителствения сектор в този процес. 

И нещо много актуално, в последните две седмици се заговори 

за реформа в образованието, за обединение на университети и т. н. Не 

знам дали някои от Вас знаят, но тази малка България, обезлюдяваща 

България, има 52 университета.  

Разбира се, нас ни вълнува повече юридическото образование, 

за което, особено Съюзът на юристите и Висшият адвокатски съвет 

последните години, водим една битка, която няма никакъв 
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положителен резултат. Даже, ако си спомняте, миналата година, пак 

ан общото събрание, тук беше министър Янаки Стоилов и аз директно 

му предложих, че в рамките на този кратък 3-месечен мандат, а той 

се оказа 6-месечен, ако не друго, поне да пипне тази Наредба за 

критериите за образованието право, защото тя, понеже се утвърждава 

с постановление, дава възможност или да се намали броят на 

факултетите, или да се направят някои конкретни неща във връзка с 

изискванията по отношение на преподавателския състав и други 

неща, за да може наистина да имаме едно по-качествено юридическо 

образование. Нещата там определено са трагични.  

Тези дни си позволих да напиша от името на Съюза на юристите 

едно писмо до министъра на правосъдието и на образованието, да им 

припомня някои неща от миналото и да ги помоля да направят една 

работната група, в която наистина да седнем и да помислим, и да 

направим някои по-сериозни промени. В края на краищата съдебната 

реформа започва от висшето образование. Без качествени юристи 

няма добро образование.  

Ако отворите сайтовете на De facto или Lex.bg, и погледнете 

след това писмо какви мнения има на колеги, направо ще Ви се 

изправи косата – говорят бивши студенти на различните факултети от 

страната и съвсем отровено казват какво в края на краищата са учили.  

Не стана много приветствие моето изказване, защото 

обикновено казвам нещо критично, но все пак искам да кажа и нещо 

положително, че в рамките на няколкото месеца, през които работи 

новият състав на Висшия адвокатски съвет с неговия председател, 

можем да кажем, че нещата поне за адвокатурата се развиват 

положително. 

Благодаря Ви за вниманието, успешна работа! (Ръкопляскания.) 
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ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Уважаеми колеги, давам думата на 

г-жа Миглена Тачева, директор на Националния институт на 

правосъдието. 

МИГЛЕНА ТАЧЕВА (директор на НИП): 

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет, 

Уважаеми колеги и приятели, 

Нямах предварителна нагласа за изказване, но след г-н Славов, 

който говори за юридическото образование и заради това, че ние 

трябва да имаме добро сътрудничество с българската адвокатура, още 

повече с Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", винаги 

когато наближи краят на февруари и получа поканата за участие в 

това събрание, се връщам 17 години назад, когато създавахме 

Центъра за обучение на адвокати заедно с Управителния съвет на 

Центъра, председателстван от Траян Марковски, и заедно с Висшия 

адвокатски съвет.  

Трябва да кажа, че за тези години, откакто съм и директор на 

Националния институт на правосъдието, за мен обучението на 

юристите като цяло трябва да върви в едно сътрудничество. 

Направихме в края на миналата година среща с Управителния съвет 

на Центъра за обучение на адвокати и сега помолих колегите в спешен 

порядък да ми пуснат няколко числа, които искам да Ви кажа, защото 

само присъствието ми и поздравлението ми не е достатъчно, въпросът 

е това сътрудничество да мине и на практическа основа.  

В момента в Портала за електронно обучение на института има 

регистрирани 551 адвокати, които могат да използват свободно 

достъпните ресурси и да се включат във всички подходящи обучения, 

след като са одобрение за участие от НИП. А 2357 адвокати са се 

записали в електронната читалня на Националния институт на 

правосъдието.  
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Няколко думи какво е достъпно в читалнята.  

Няколко анализа, които направихме през последните две 

години по проекти на Националния институт на правосъдието, 

финансирани със средства на Европейския съюз, които са свързани с 

практически аспекти на данъчни дела, Закона за наследство, 

ръководство на административен съдебен състав, обучение 

„Трансфер осъдени лица“, „Трафик деца, убежище“ – един много 

важен анализ, който посветихме на 30-годишнината от създаването 

на Конституционния съд и 30 години от приемане на Конституцията, 

на проф. Пенчо Пенев, който е свързан със – там има три раздела и 

единият от тях е 30 конституционни решения, които са свързани с 

органите на съдебната власт, произнасяне на Конституционния съд 

по противоконституционност  и тълкуване на Закона за съдебната 

власт – едно помагало, което трябва да стои според мен на бюрото на 

всеки един юрист.  

Има много други помагала, които са достъпни за всеки един от 

Вас, свързани с европейско право, международно сътрудничество по 

наказателни, граждански дела, анализ на дисциплинарна практика на 

Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд, и т. н., и т. 

н., не искам да продължавам. 

Предложението ми е догодина, ако получа покана, да сме живи 

и здрави, от тези 2351 души да се увеличи поне двойно тази бройка, 

защото усилията ни и обучението трябва да се развива вече към 

индивидуалност и повече към обучение на работното място.  

Пожелавам успех на общото събрание! Благодаря. 

(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: И г-жа Камелия Цолова – 

заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския 

университет, където една голяма част от нас, които сме с по-дълъг 

юридически стаж, сме завършили. 
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КАМЕЛИЯ ЦОЛОВА (зам.-декан на ЮФ при СУ „Кл. 

Охридски“):  

Благодаря, здравейте! 

Искам от името на декана на Юридическия факултет проф. 

Вълчев, както и от свое име, да Ви поздравя, да Ви уверя, че ние 

оценяваме изключителната обществена значимост на адвокатурата за 

утвърждаването и защитата на ценностите на правото, които са 

изправени пред все по-нови и все по-сложни предизвикателства. 

Искам да уверя всички и в това, че ние осъзнаваме нашата роля 

в подготовката на бъдещите юристи като знаещи, можещи и убедени 

в правото, голяма част от които наши възпитаници решават да се 

посветят именно на адвокатската професия. 

Искам и да споделя, че тази година нашият факултет – 

Юридическият факултет на Софийския университет, бележи 130 

години от своето основаване и от изпълнението на тази своя мисия. 

И във всичките тези години винаги сме разчитали на подкрепата и 

сътрудничеството на българската адвокатура, ще разчитаме и 

занапред, защото вярваме, че сме съмишленици, преследваме общи 

цели и реализираме общи каузи.  

Пожелавам на всички адвокати здраве, кураж и успехи! 

(Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Уважаеми колеги, постъпили са 

няколко поздравителни адреса до общото събрание.  

Първият поздравителен адрес е от президента на Република 

България г-н Румен Радев:  

„До д-р Ивайло Дерменджиев, 

председател на Висшия адвокатски съвет  

и до участниците в Годишното общото събрание  

на адвокатите в Република България 
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Уважаеми д-р Дерменджиев, 

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет, 

Госпожи и господа, 

Благодаря за поканата да присъствам на годишното общо 

събрание на адвокатите от страната. Използвам случая да Ви поздравя 

и отново да изразя подкрепата за Вашата дейност в защита на правата 

на гражданите и юридическите лица.  

Пожелавам ползотворно Годишно общо събрание и успех в 

отговорната Ви мисия за утвърждаване на върховенството на 

правото! 

26.02.2022 г.   Румен Радев, 

София    президент на Република България.“ 

(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Постъпил е поздравителен адрес и 

от г-н Милен Матеев – председател на Комисията по конституционни 

и правни въпроси към 47-ото Народно събрание: 

„До г-н Ивайло Дерменджиев, 

 председателят на Висшия адвокатски съвет  

Уважаеми г-н Дерменджиев,  

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай 

организирането на Годишното общото събрание на адвокатите от 

страната. Благодаря за отправената до мен покана, но за голямо 

съжаление няма да мога да взема участие в общото събрание, тъй като 

по това време имам поети предварителни служебни ангажименти.  

Като председател на Комисията по конституционни и правни 

въпроси, но преди всичко като Ваш колега, изпитвам безкрайно 

уважение и респект към българските адвокати, защото познавам 

отговорностите и предизвикателствата, пред които ежедневно сте 

изправени.  
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Адвокатската професия днес е натоварена с големи очаквания 

да отстоява и защитава правния ред, интересите на гражданите и 

техните законни права.  

Пожелавам на всички адвокати вяра, сила и кураж, за да 

защитават спазването на българската Конституция и на законите!  

Желая успех на Годишното общо събрание на адвокатите от 

страната! 

Председател на Комисията по 

конституционни и правни въпроси, 

Милен Матеев.“ (Ръкопляскания.) 

Следващият адрес е от председателя на Върховния 

административен съд г-н Георги Чолаков: 

„До председателя на Висшия адвокатски съвет, 

    д-р Ивайло Дерменджиев 

Уважаеми г-н Дерменджиев, 

Приемете моите благодарности за отправената ми покана за 

присъствие на насроченото за 26.02.2022 г. Годишно общо събрание 

на адвокатите от страната.  

За мен е чест да приветствам всички колеги, упражняващи 

адвокатската професия и да отбележа значимостта и особената роля 

на адвоката в правовата държава и в обществото, основана на 

върховенството на закона! 

Пожелавам успешна и ползотворна работа на Годишното 

общото събрание на адвокатите от страната! 

 Георги Чолаков, 

председател на Върховния административен 

съд.“ (Ръкопляскания.) 

И последният поздравителен адрес, колеги,  е до общото 

събрание на адвокатурата в България, от Благовест Пунев – 
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председател на Арбитражния съд при Българската търговско-

промишлена палата: 

„Уважаеми колеги,   

От името на ръководството на ръководството на Арбитражния 

съд при Българската търговско-промишлена палата и от свое име 

поздравявам Вашият годишен форум и пожелавам успех в неговата 

дейност!  

Отношенията между нашите институции имат дълга история, 

защото така имат и самите институции. Тези отношения отразяват, от 

една страна, обезпечаване на конституционното право на защита на 

страните в производствата пред Арбитражния съд, който макар и 

частен, доброволен съд, е правораздавателен орган за алтернативно 

по отношение на държавното правосъдие разрешаване на граждански 

имуществени спорове, а от друга, като институционна арбитражна 

институция, учредена към БТПП, той попълва състава си от арбитри, 

изявени специалисти в гражданското и търговското право, основно от 

средите на адвокатурата.  

Това означава, че за институционалния престиж и позитивната 

репутация на Арбитражния съд при Българската търговско-

промишлена палата важен принос има българската адвокатура. Тази 

нейна положителна двойна роля се изразява в популяризиране на 

арбитража като атрактивен способ за решаване на граждански 

спорове чрез уговаряне на клауза за арбитраж в договорите между 

страните и процесуалното представителство пред Арбитражния съд, 

когато са възникнали такива спорове, както с участието на адвокатите 

като арбитри, членове на арбитражни състави, при тяхното 

разрешаване. 

Надявам се това ползотворно сътрудничество между нашите 

две институции да продължи и занапред, както по отношение на 
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популяризиране на арбитража, така и по прякото участие на Ваши 

представители в разглеждането и решаването на спорове пред него. 

С колегиален поздрав,  

председател на Арбитражния съд, 

Благовест Пунев.“ (Ръкопляскания.)  

Колеги, с това официалната част на нашето събрание 

приключи, започва деловата му част.  

Благодарим на всички гости, които уважиха събранието, за 

тяхното участие и за хубавите думи, които се казаха за българската 

адвокатура.  

Благодарим Ви, хубав ден!  

Който иска, разбира се, може да остане.  

След официалната част, колеги, преминаваме към докладите.  

Давам думата на председателя на Висшия адвокатски съвет д-р 

Ивайло Дерменджиев, да представи отчета за дейността на Висшия 

адвокатски съвет за периода от предходното общото събрание до 

17.02.2022. г.  

ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Благодаря, колега Лулчева.  

Добър ден на всички колеги! Радвам се, че сме отново заедно! 

Дори на общо събрание веднъж годишно, но все пак съм много 

щастлив, че сме всички заедно и ще можем да обменим мисли и да си 

чуем това, което има да си кажем помежду си.  

Уважаеми колеги, докладът, който сме изготвили от името на 

Висшия адвокатски съвет, е качен на нашия сайт, обаче сутринта 

установих, че е четен от 100 човека, което на практика означава, че 

ще трябва да изнеса по-голямата част от него пред Вас, защото може 

би не сте се запознали съвсем.  

Главният секретар ми е предвидил в изказването 45 минути. Ако 

Ви чета този доклад, ще ги запълня точно. Аз обаче все пак, мисля 

със съгласието на ръководството, да се огранича и да направя едно 
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резюме на този доклад в рамките на 15-20 минути, за да имаме повече 

време за въпроси. Всъщност идеята ми не е да правим дълго 

механично четене, а да Ви кажа акцентите, да ги осмислим в рамките 

на другите доклади, след това да задаваме въпроси. Моята визия и 

идея за адвокатурата е да си говорим, а не да четем доклади само и да 

имаме просто един пряк контакт, така че започвам с доклада и след 

това ще бъда на разположение за каквито въпроси Вие решите.  

Уважаеми колеги, все пак една интродукция, докладът обхваща 

период от нашето встъпване от 6.08.2021 г. до 17.02.2022 г. Това нито 

е календарна година, нито е по друг начин нормална година, защото 

ние встъпихме м. август, но въпреки това, направили сме отчета в 

рамките на периода 01.06.2021 г. – 17.02.2022 г., като някои неща, 

които са се случили в последната част от 18.02 може би няма да Ви 

бъдат докладвани, но за това можете да задавате спокойно въпроси.  

Уважаеми колеги, тези от Вас, които са обърнали внимание на 

отчетния доклад, най-вероятно са забелязали, че той е с нов формат 

на излагане на информацията за дейността на Висшия адвокатски 

съвет, което сме направили като израз на волята ни да въведем нов 

порядък във вътрешнообщностните взаимоотношения между 

адвокатите.  

В момента сме близо 13 600 човека, вписани адвокати. Ние сме 

най-голямата и най-разнолика професионална общност. От само себе 

си се разбира, че за да се говори от името на толкова много хора, 

каквато е функцията на Висшия адвокатски съвет, е най-малко 

огромно предизвикателство. И понеже информацията ми тази сутрин 

е, че докладът е четен от неголям брой колеги, включително 

делегатите с право на глас, може би и останали колеги, ние сме около 

380 човека в момента, така че ще ми позволите да Ви занимая с 

основните теми, по които сме работили.  
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Колеги, в страната има 27 адвокатски колегии, като най-

голямата в София, почти 6000 адвокати, Пловдив – 1229, Варна – 

1100, Бургас – 682, Благоевград – 413, Стара Загора – 400, Хасково – 

364, Русе – 335, Пазарджик – 298, Велико Търново – 290, Кюстендил 

– 214, Шумен – 200, Добрич – 187, Сливен – 181, Враца – 164, 

Монтана – 155, Ямбол – 148, Видин – 136, Габрово – 121, Ловеч – 119, 

Перник – 190, Плевен – 231, Смолян – 114, Силистра – 100, Разград – 

98, Търговище – 87 и Кърджали – 71 адвокати.  

С решение на Висшия адвокатски съвет отпреди няколко години 

колегиите са обединени на райони - Бургаски, Варненски, 

Великотърновски, Пловдивски, Софийския – Северен, Софийски – 

Централен, Софийски – Южен, като за всеки район се определени 

отговорности измежду членовете на съвета. Конкретните имена ще 

намерите в доклада.  

Дейността на съвета се подпомага от следните комисии, чиито 

членове са посочени в доклада, но аз тук ще съобщя имената само на 

председателите.  

Консултативен председателски съвет, обединяващ 

председателите на адвокатските колегии в страната.  

Комисия за взаимодействие на Висшия адвокатски съвет с 

доброволни организации и сдружения – Ангел Калайджиев.  

Комисия за взаимодействие на Висшия адвокатски съвет с 

органите на съдебната и изпълнителната власт – Ивайло 

Дерменджиев.  

Комисия по правни въпроси – Валя Гигова.  

Комисия за взаимодействие на Висшия адвокатски съвет с 

чуждестранните адвокатури и международни адвокатски организации 

– Ивайло Дерменджиев.  

Комисия по въпросите на електронното правосъдие и 

електронните регистри – Асен Георгиев.  
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Комисия за изготвяне на законопроект за нов Закон за 

адвокатурата – Валя Гигова. 

Комисия за социална политика и финансово подпомагане – 

Красимир Краев.  

Комисия по финансова политика и бюджетни въпроси – Ели 

Христова. 

Комисия за медийна политика и връзки с обществеността – Ина 

Лулчева.  

Комисия за изработване на проект за правила за работа на 

Висшия адвокатски съвет – Ивайло Дерменджиев.  

Комисия по въпросите за застраховане на професионална 

отговорност и животозастраховане – Ивайло Дерменджиев.  

Комисия по опазване и оптимизация на имуществото и 

паричните средства на Висшия адвокатски съвет – Ивайло 

Дерменджиев.  

Последните две комисии са създадени след конституирането ни 

като орган, а Комисията по изготвяне на правила на практика е 

прекратила дейността си, защото  такива бяха изработени и се 

намират на сайта на Висшия адвокатски съвет.  

Финансовата дейност на съвета се осъществява съобразно 

бюджета, който за изминалата година беше съставен и предложен за 

приемане от общото събрание на предходния състав. Както ще имате 

възможност да чуете от доклада на главния секретар Ели Христова, 

за 2022 г. са предвидени някои нови разходни пера, а други са 

оптимизирани. Създадохме организация и сключихме колективна 

застрахователна полица „Професионална отговорност“ при общи 

условия, които са стандартни за застрахователя, но подлежат на 

оптимизиране в случай, че бъде предвидено договорните отношения 

между нас и застрахователя да продължат и през следващ период.  
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Отделно Висшият адвокатски съвет обмисля създаване на 

Наредба за задължително застраховане на адвокатите. Всеки от 

колегите, които желае да има по-високо покритие на риска, може да 

доплати, съответно да получи добавък за по-висока застрахователна 

сума. Правилата са известни на адвокатските колегии и се намират на 

нашия сайт.  

Въпреки намалялата законодателна дейност през периода 2021-

2022 г., знаете, че имаше два парламента, които на практика не 

издаваха нищо, свързано със законодателството, поради тази причини 

периодът беше мъртъв за законодателна дейност. Въпреки това 

Висшият адвокатски съвет чрез свои нарочни членове взима активно 

участие както в подготовката на нормативни актове, така и като дава 

становища по вече предложени такива.  

По-общозначимите актове, за които ние сме давали становища 

и за които сме взимали отношение в рамките на законодателния 

процес, това са: 

Реформата на съдебната карта в България;  

Увеличаване на нормативно признати разходи на адвокати в 

България от 25 на 40% чрез предложени промени в ЗИД на ЗКПО. 

Понеже това е една тема, която малко като моя инициатива излезе, 

предполагам, че ще има въпроси по тази тема, затова тук няма да се 

спирам повече, тъй като, доколкото разбирам, колеги ще задават 

допълнителни въпроси и ще оставя в тази част да Ви дам и пълния, и 

краткия вариант на тази инициатива, ако искате, в частта, в която ще 

можете да задавате въпроси.  

Няколко законопроекта за изменение и допълнение на 

Гражданско-процесуалния кодекс. 

Други нормативни актове и инициативи, с които можете да се 

запознаете подробно в отчетния ми доклад, качен на интернет 

страницата на Висшия адвокатски съвет.  
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През същия период съветът е представил становища по 8 

тълкувателни дела на ВКС и ВАС и по 10 конституционни дела. 

Конкретните теми по тези тълкувателни становища и конституционни 

дела са приложени в доклада.  

Подадени са 3 искания по чл. 150 от Конституцията на 

Република България, от които едно е отклонено. Това е във връзка с 

някои разпоредби на Закона за изпиране на пари. Две са уважени с 

постановени решения на Конституционния съд. Това е за 

противоконституционността на давността със стара дата, § 2 от ЗЗД, 

както и за мораториума върху давността в полза на общините - § 1 от 

Закона за собствеността.  

Комисията по правни въпроси към Висшия адвокатски съвет за 

отчетния период е разгледала 13 предложения от колеги и граждани 

за отправяне на искания до Конституционния съд, като по-голямата 

част от тях са отклонени поради обективна липса на 

противоконституционност.  

Висшият адвокатски съвет е страна и по 17 граждански дела, 

повечето от които са образувани по жалби срещу решения на Висшия 

адвокатски съвет, свързани с обжалвания за откази на адвокатски 

съвети за вписване на адвокат в съответна колегия, а също и с 

обжалване на решения на избирателни комисии към адвокатски 

съвети.  

Една от основните задачи пред настоящия състав на съвета е 

прагматично присъствие на адвокатурата в обществения живот, в 

частност на поддържане на добри служебни отношения с държавни и 

съдебни институции.  

Ще кажа само някои от инициативите, които успяхме в краткия 

си мандат да реализираме.  

Благодарение на сигнал, който получихме от наш колега адвокат 

и, бих казал, от упорството на адвокат Ина Лулчева достъпът на 
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адвокати до сградите на районни полицейски управления вече се 

осъществява при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 56 от 

Конституцията, за което беше издадена изрична заповед от 

министъра на вътрешните работи и предполагам, че повечето от 

колегите, които работят такава работа – наказателна, се ползват.  

По инициатива на колегата Танаицов, който не знам дали е 

между нас, не го видях, от АК – Враца, проведохме акции с помощта 

на колегата Иван Демерджиев в случая в качеството му на заместник-

министър на правосъдието, впоследствие и министър на 

правосъдието, и успяхме със съдействие, разбира се, на 

министерството и с наши писма, които разменяхме в един дълъг 

период, да осигурим достъп на адвокати през служебните входове на 

съдебните сгради, което, разбира се, е стара инициатива, която е 

започнала, но от нас беше подета като инициатива не само за София, 

а за всички сгради на територията на България, съдебни сгради.  

Другия въпрос, който съм отбелязал, това е внесеното 

предложение за промени в Закона за изменение на корпоративно 

подоходно облагане, на което ще се спра, предполагам в частта с 

въпросите.  

Няколко проведени срещи с Висшия съдебен съвет, 

Министерството на правосъдието, „Информационно обслужване“, по 

отношение на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), 

проведено от член на съвета.  

Проведени работни срещи към групата на Министерството на 

правосъдието и Министерството на икономиката, по актуални 

въпроси, свързани с процедурата по нарушение 4006/2020 г. по описа 

на Европейската комисия срещу България, с представители адвокат 

Христова и адвокат Гигова.  

Проведени срещи с представители на Европейската 

прокуратура, Европейската комисия и представители на централни 
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банки от Европа, това е във връзка с Комитета на международното 

частно право. Проведени са срещи от адвокат Ана Велкова, Тодор 

Табаков, Милена Миланова, като представители на Висшия 

адвокатски съвет.  

Една от най-следените дейности на сегашния съвет, колеги, това 

е тази с концепцията за приемане на нов Закон за адвокатурата. Това 

с всяка колегия, която съм успял в краткия срок на нашия мандат да 

се срещна за миналата година, този въпрос винаги е поставян от всяка 

една колегия, с която съм се срещал.  

Изготвянето на тази концепция е започнало още при предходния 

състав на Висшия адвокатски съвет, като основен двигател е колегата 

Валя Гигова и колегите от работната група под нейното ръководство. 

В какво се състои концепцията, можете да прочетете в приложение 

№2, което е качено на нашия сайт и естествено по-късно ще имате 

възможност да задавате въпроси лично към колегата Гигова, както и 

към останалите членове на работната група.  

Известно ми е, че в хода на подготовката на концепцията много 

колеги са давали предложения и становища по различни аспекти от 

закона, някои от които работната група е възприела, други вероятно 

не. Използвам момента да призова за спокойна и прагматична оценка 

на вече стореното и, разбира се, ако прецените, че все още са налице 

теми, въпроси или сфери, които не са предвидени или не са добре 

обмислени, сте свободни да направите коментари писмено, когато 

решите, включително и в днешното заседание.  

По отношение на Електронния портал. Всеизвестно е, че много 

съдилища не припознават тази система като практична за работа. 

Същевременно ние, адвокатите, имаме възражение и за цялостната й 

философия за ограничаване на достъпа до преписките, до иначе 

публично достъпните дела.  
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Уверявам Ви, че каквото е можело да се направи до момента 

чрез сигнали, становища и разговори с Висшия съдебен съвет, е 

сторено. Очаква се Висшият съдебен съвет да възложи поръчка за 

доработка на системата, която, доколкото разбирам, в момента тече и 

ние имаме представители, които участват и в тази работна група. 

Успоредно с доработката на модела ЕПЕП, върви и проект за 

реформа в заповедното производство, като концепцията на Висшия 

съдебен съвет в този модул е да бъде издадена изцяло нова 

технологична разработка, която да се свърже с ЕПЕП, а 

съществуващият в момента модул „заповедно производство“ в ЕПЕП 

да бъде заличен. Участието на адвокатурата в проектирането на 

нормативното и техническото изпълнение, дигитализацията на 

заповедното производство, е подробно описано в доклада.  

Колеги, през отчетния период се проведе и нещо за мен доста 

важно и това беше изпитът за адвокати и прием на адвокати. Знаете, 

предвид обстановката, която съществуваше, дълго време не бяха 

провеждани такива изпити. Ние обаче успяхме, въпреки 

затрудненията, които съществуваха от нормативен характер и въобще 

цялата епидемиологична обстановка, да проведем изпитна есенна 

сесия, на която се явиха 236 кандидати от общо допуснатите от цялата 

страна 289. От явилите се на теста, първа фаза, кандидати, към 

момента към фаза решаване на казуси преминаха 110. Кандидатите, 

издържали втората част на изпита – решаване на казуси, бяха 72, като 

всички от тях успешно издържаха и последната фаза – устен изпит.  

Такива са наблюденията между другото от последните 5 години, 

че тези, които издържат втора фаза, издържат успешно и трета почти 

100%. Така успеваемостта на кандидатите на есенната сесия е 30%. 

Предстои осъвременяване на Наредба №2 за условията и реда за 

провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати в частта на 
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промяна в конспекта и провеждането в съответствие с актуалното 

законодателство.  

Колеги, за да проведем успешно следващата юнска сесия, 

решихме на последното заседание на съвета вчера, че трябва да 

променим някои от въпросите в конспекта, да добавим нови. В 

момента имаме комисия, която е предложила, това е с оглед да спазим 

3-месечния срок по Наредба преди провеждане на изпита. Има 

комисия, които се председателства от Албена Пискова, член на 

съвета, и тя работи по добавяне на няколко въпроси в областта на 

административното право и може би увеличен кръг въпроси в 

областта на европейско право и КМЧП, но те ще бъдат реално 

подготвени, по-голямата част от въпросите, за есенната сесия. За тази 

сесия, която предвиждаме за м. юни ще имаме много малко 

козметични промени, защото по другите въпроси се оказа, че имаме 

спорни моменти и трябва да ги изчистим, за да може да е адекватно 

както за нивото на подготовка на адвокатите, така и съответно за 

целите, които гоним с тези изпити.  

Международна дейност.  

Висшият адвокатски съвет продължава членството си в 4 

международни адвокатски организации – Съвета на адвокатурата и 

правните общества в Европа със седалище в Брюксел, по-известна 

като CCBE – това като допълнителна информация, е така наречената 

официална Организация на европейските адвокатури, която има само 

едни член от всяка държава и той е съответният Висш адвокатски 

съвет. Тази организация е и най-активният лобист в Европейската 

комисия и Европейския съвет за постигане на целите на адвокатите 

на европейско ниво. Така че бих казал, че това е най-важната 

организация, в която ние членуваме.  

Втората организация е Международният адвокатски съюз със 

седалище в Париж, по-известен като UIA. Тази организация и с по-
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ограничен членски състав по отношение на адвокатските съвети, по-

скоро там има колективни, включително и индивидуални членове. 

Организацията като членска маса, разбира се, е много по-голяма.  

Третата организация е Международният адвокатски съюз със 

седалище в Лондон или IBA – International Bar Association, на която 

също сме членове и има по-скоро роля в областта на това право, което 

е британско право, американско право, тази организация има малко 

по-различен профил, отколкото са другите организации, но е 

изключително важна за нас, защото тя прилага методики, които 

другите организации прилагат, включително и в съдебните процеси, 

а именно правила за конфликт на интереси и други подобни наредби, 

които съществуват, които пък се прилагат по съответен ред в други, 

включително и в съдебни производства.  

Последната асоциация, в която участваме, това е Федерация на 

европейските адвокатури със седалище в Страсбург – FBЕ.  

Тези 4 организации имат различните си конференции, съответно 

има и форуми, които предвиждат за участие. Тази година на 23-26 

юни предстои провеждане на конгрес на Федерацията на 

европейските адвокатури FBE, на което домакин ще бъде Софийската 

адвокатска колегия. В рамките на конгреса обаче на тази организация 

е предвидена и съвместна конференция на ССВЕ и FBE, като домакин 

ще бъде Висшият адвокатски съвет.  

На 24 юни Висшият адвокатски съвет ще бъде домакин на 

заседание на Постоянния комитет на Съвета на адвокатурите и 

правните общества в Европа. Подготовката на тези събития вече е 

започнала, имаме партньори в логистиката в лицето на БТПП, които 

осъществяват част от логистичната дейност. Това е най-голямото 

международно мероприятие за българската адвокатура тази година и 

в интерес на истината може би е най-голямото мероприятие и за тях 

от последните 2 години, защото предвид на ограниченията в цяла 
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Европа, те не са провеждали никакви мероприятия на живо, всички са 

били онлайн, така че очакванията са много големи. За съжаление ние 

не можем да поканим широк кръг адвокати на тях, защото 

организациите си провеждат по техен маниер конференциите и 

всъщност ние като домакини имаме може би някаква част като 

въздействие от тях, като например част от темите и като може би по-

голям кръг от лица, които може да поканим колеги адвокати, но това 

е в момента в процес на развитие, сега уточняваме тематичните 

конспекти и конкретната организация по логистиката.  

Уважаеми колеги, видно от схематичното изложение на 

дейността на Висшия адвокатски съвет, направено дотук, областите, 

в които се очаква присъствие и действие на съвета са много и 

разностранни. Не са за пренебрегване и множеството инициативи, 

които обаче някой път външни фактори възпрепятстват възможността 

за безусловна обективност. 

Същевременно, самонадеяно и амбициозно би било, който и да 

е състав на съвета или който и да е отделен негов член да си мисли, 

че може да заслужи одобрението на всеки член от адвокатската 

общност. Именно затова настоящият състав и лично аз имаме най-

добрата воля да представляваме адвокатите при условията на 

устойчиви принципи и предвидими подходи. Разбира се, доколкото 

настоящият състав на съвета е с едва 6 месеца дейност, механизмите 

за намиране на оптимална философия за нашето поведение, в 

частност на единната ни работа, все още е в процес на прецизиране 

между разбиранията, характерите и вижданията на членовете на 

съвета - до един изтъкнати професионалисти, с дългогодишен опит и 

самостоятелно присъствие между колегите.  

Както е отбелязано и в самия доклад, за оптимално управление 

на българската адвокатура е задължително личното и активно участие 

на всички адвокати с обективни, рационални позиции, предложения, 
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включително и критични оценки. Моята мисия като председател на 

Висшия адвокатски съвет е обединение на адвокатите около обща 

кауза за достойното ни място в обществото наместо съществуващото 

към момента неполезно за никого и за нас разделение на групи 

адвокати. Най-голяма част са колегите, които са изцяло 

незаинтересовани от адвокатурата, въпреки че редовно заплащат своя 

членски внос.  

Друга група са колегите, които имат отношение, но заради 

наложилото се разбиране, че само адвокати, които са членове на 

органи, имат право да изразяват мнение, да пишат становища.  

Има и една известна група наши колеги, дали правилно или не, 

често критикуват самоцелно и агресивно, без рационалност и 

прагматизъм или пък се присъединяват към малката, но твърда група 

от адвокати, които изразходват своята енергия, за да станат членове 

на органи на адвокатурата, след което веднага спират да чуват всичко, 

освен собствения си глас. Искрено вярвам, че единението и мотивите 

на членовете на българската адвокатура към участие в живота на 

цялата адвокатура, ще бъде постигнато благодарение 

самоотвержеността и уважителното отношение на този състав на 

Висшия адвокатски съвет към всички членове и всички адвокати в 

страната.  

На 6 август 2021 г., когато този състав встъпи в длъжност, 

разпространихме декларация, с която заявихме пред всички адвокати 

нашите цели, задачи и разбирания на нашата мисия. Искрено вярвам, 

че нашата дейност не само не се отклонява от дадените обещания, но 

е налице и перспективата за по-добри дела и по-добър и успешен 

мандат.  

Водени сме от съзнанието за отговорността, която носим в 

качеството си на членове не само на своите лични дела, но и за 

посланията, които отправяме с всяко едно наше общо решение или 
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действие, изявление или присъствие. В изпълнение на принципа за 

откритост, взаимност и добра комуникация Висшият адвокатски 

съвет взе решение да се публикува пълният текст на протоколите от 

всяко едно свое заседание в закритата секция на електронната 

страница на съвета. Заличени са единствено текстовете, които 

съдържат имена на колеги, данни за личния им живот, материално и 

здравословно състояние, както и сведенията при и по повод 

дисциплинарната отговорност.  

Достъпът до тази закрита част се може да се осъществи от всеки 

адвокат, само с индивидуалния адвокатски номер, без допълнителни 

регистрации. Към момента са публикувани, колеги, 12 броя 

протоколи, което на практика са почти всички заседания от 

настоящия състав на Висшия адвокатски съвет, без може би 

последното, което проведохме вчера. Първите стъпки в подобряване 

на комуникацията с нашите членове са направени – продължаваме 

напред, следете дейността ни и ни критикувайте смело и без 

притеснения.  

Благодаря, колеги. (Ръкопляскания.)  

Колеги, малко за да разчупя модела, да Ви кажа, може би някои 

от Вас знаят, но всъщност аз освен председател на Висшия адвокатски 

съвет имам и някои други функции, едната от които е почетен консул 

на Кения в България. Между другото, за да стана председател на 

Висшия адвокатски съвет получих съгласие на Министерството на 

външните работи, че мога да заемам и такава позиция, тъй като това 

са позиции, които в крайна сметка решава правителството на 

съответната държава.  

Кения е една държава с над 50 000 000 население, с един много 

структуриран и добре функциониращ Министерски съвет, от които 

повечето хора лично познавам, от които всеки знае задължително по 

2 езика перфектно, и трябва да Ви кажа, няма човек, който не е 
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завършил Кембридж, Оксфорд, тук-там Харвард. Това са едни 

високоинтелигентни управленци на тази държава. 

Бях поканен преди 5 години в рамките на официалните 

брифинги, които се правят на всичките почетни консули, 

задгранични, на срещи с министри и прочее в рамките на Кения, 

бяхме около 50-60 почетни консули, от Европа обаче само трима – на 

България, Германия и Гърция. И ме поканиха на едно интересно 

събитие, което беше връчване на Годишния отчетен доклад на техния 

Висш съдебен съвет на министъра на правосъдието, което е нещо като 

нашия отчетен доклад, който аз Ви връчвам на Вас като колеги. много 

интересно събитие, една такава зала като нашата, с 300-400 човека в 

нея, от които трябва да Ви кажа, че белите петна бяхме само три – аз, 

почетният консул на Германия и консулът на Гърция.  

Докладът не беше прочетен по начина, по който аз го прочетох, 

той беше в една папка връчен формално на министъра на 

правосъдието и беше връчен по един странен формат – председателят 

на техния Висшия съдебен съвет, заедно с членовете, изпяха ритуална 

песен и с танци на масаите го връчиха официално на министъра на 

правосъдието.  

Догодина може да разчупим модела и ние, колеги.  

Благодаря Ви. (Ръкопляскания. Весело оживление.)  

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Колеги, с танците мисля, че ще 

изчакаме. Получи се една, не знам дали не е забранена реклама на 

държавата Кения. Да благодарим на председателя.  

Преминаваме към следващия отчет – Финансов отчет за 

дейността на Висшия адвокатски съвет за 2021 г., г-жа Ели 

Христова, главен секретар на Висшия адвокатски съвет.  
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ЕЛИ ХРИСТОВА (главен секретар на ВАдС): Уважаеми 

колеги, добър ден и от мен!  

Аз мисля, че бихме могли да внесем малко творчество и в тази 

част, може би това, което ни липсва, е след като приключи нашето 

общо събрание, след това да се съберем заедно на вечеря, а не както 

традиционно на отделни части, на отделни групи се събираме вечерта 

преди това. Може би не е зле да помислим и по този въпрос.  

Аз, колеги, в името на това да спестя от времето, което има за 

днешните ни задачи, ще Ви представя съвсем съкратен вариант на 

годишния финансов отчет, като се надявам, че това, което по-

подробно Ви интересува, ще бъде отправено като въпроси, като 

уточнявам, че само в частта за дигитализацията ще си позволя малко 

повече подробности да Ви дам, защото предполагам, че най-много 

това ще Ви интересува.  

Особеност при изпълнението на бюджета за 2021 г. е, че то се е 

осъществявало от два състава на Висшия адвокатски съвет - този от 

мандат 2017 г. до 05.08.2021 г. и от настоящия състав, с начална дата 

06.08.2021 г. Вие на сайта можете да видите изпълнението на 

бюджета и към 31.07.2021 г., и към 31.12.2021 г., но аз ще Ви дам 

окончателните числа.  

Общата финансова рамка на бюджет 2021 г. се състои от Раздел 

I „Приходна част“, Раздел II „Разходна част“ и Раздел III „Планиран 

остатък“. 

В бюджета за 2021 г. е прието общо приходите за годината да 

възлизат на 4 060 316 лв., от които 3 975 216 лв. общо очаквани 

приходи и 85 100 лв. общо възстановителни постъпления.  

Приходите за годината са били изпълнени 95%, това са 3 843 

767 лв. Не са постъпили очаквани приходи в размер на 216 549 лв. За 

сравнение изпълнението през предходната 2020 г. е било 75% , но 

тогава поради обявеното от Народното събрание извънредно 
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положение заради пандемията от Ковид-19, знаете, 3 месеца 

месечната вноска към Висшия адвокатски съвет е била в размер на 

0,00 лв. 

 

Дължимите месечни вноски към Висшия адвокатски съвет за 

2021 г. са били предвидени да бъдат 2 882 444 лв. А са постъпили 2 

717 421 лв., което е изпълнение 94%. Не са постъпили 165 023 лв. За 

сравнение с 2020 г. тогава те са били 77%. Подобрението на 

събираемостта на месечните вноски през 2021 г. се дължи основно на 

подобряване на формата на отчет, подаван от адвокатските съвети и 

прецизиране, доколкото е възможно, на данните относно отписани и 

нововписани адвокати и адвокати, освободени от плащане на месечни 

вноски съобразно закона и решенията на Висшия адвокатски съвет.  

Събираемостта на месечните вноски общо за 2021 г. по 

адвокатски колегии е както следва: 11 колегии са със 100% 

изпълнение на задължението - Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, 

Пазарджик, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище и Шумен; 8 

колегии с изпълнение повече от 95% – Благоевград, Велико Търново, 

Враца, Перник, Плевен, Смолян, София и Ямбол; 5 колегии с 

изпълнение между 90 и 95% - Бургас, Видин, Кърджали, Пловдив и 

Стара Загора; 2 колегии между 85 и 90% - Варна и Монтана и колегия 

Хасково с 40%.  

Ситуацията са колегията в Хасково е същата като предходната 

година – от събраните месечни вноски към Висшия адвокатски съвет 

за 2021 г. Хасково са превеждали 50%, останалите 50% не са 

превеждали заради изрично решение на общото им събрание. Искам 

да Ви информирам, че общото събрание на АК - Хасково отмени това 

свое решение и Адвокатският съвет вече е превел дължимите вноски 

в бюджета на Висшия адвокатски съвет.  

Действителният остатък от месечните вноски за 2021 г., който 
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адвокатските съвети следва да преведат в бюджета на Висшия 

адвокатски съвет за 2022 г. е 196 465 лв. 

Събираемостта на месечните вноски на чуждестранните 

адвокати е 76% за 2021 г.  

Процентът на плащания на вноски към Висшия адвокатски 

съвет, направени чрез ПОС терминала на съвета, създаден на сайта на 

Висшия адвокатски съвет, продължава да е малък. Вие знаете, че това 

са плащания през „Борика“, съгласно договора с „Борика“ АД  ПОС- 

терминал, които са 806 плащания през 2021 г. на стойност 74 3106 

лева, през Easy Pay - 106 плащания на обща стойност 10 495 лв.; през 

ePay - 334 плащания на обща стойност 36 000 лв. Заявили, че ще 

платят през сайта по банков път - 655 адвокати, а заявената сума 133 

550,60 лв. Адвокатите от гр. София и гр. Хасково са използвали най-

масово системата за плащания. За сравнение – през 2020 г. има 

увеличение, но все още то е недостатъчно.  

Делегирани месечни вноски, които остават в полза на 

адвокатските съвети, по бюджет е предвидено да бъдат 320 272 лв., а 

по отчет са 304 582 лв., т. е. изпълнението е 95%. Това число 

кореспондира с Раздел II, буква „В“, т. 24 от бюджета - Делегирани 

средства за адвокатските съвети в размер на 10% . Тези средства не 

влизат в бюджета на Висшия адвокатски съвет  и не се разходват от 

съвета, а са посочени за сведение. Това число представлява сумата, с 

която частично се преразпределят приходите от нестопанска дейност 

към всяка от колегиите в размер на 10% от събраните месечни вноски 

на адвокатите, дължими за Висшия адвокатски съвет, за покриване 

частично на разходите за събиране на месечните вноски и 

превеждането им към Висшия адвокатски съвет, за извършване на 

вписванията, контрол по вписванията, отразяване на решенията на 

дисциплинарните съдилища и други нормативно определени 

дейности. 
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Приходите от встъпителни вноски на нововписани адвокати. 

През 2021 г. са заложени 400 000 лв. приходи. Изпълнението е 406 

810 лв.,  т. е. 102%. 

Такси за изпитите. В бюджета са заложени 40 000 лв., 

изпълнението 21 340 лв., което е 53%. 

Общо очакваните приходи за 2021 г. са предвидени в размер на 

3 975 216 лв., а са събрани са 3 756 427 лв., това е 94% изпълнение.  

Относно възстановителни постъпления Погасителните вноски 

от безлихвени заеми са предвидени да бъдат 60 100 лв. съгласно 

сключените договори с адвокатските съвети. Постъпили са 60 096 лв., 

т. е. изпълнението е 100%. Вноските са по сключени договори с 

Адвокатските съвети – Габрово, Враца и Перник.  

Общо възстановителните постъпления за 2021 г. са предвидени 

в размер на 85 100 лв. Събрани са 87 340 лв., което е 103% 

изпълнение.  

Общо приходи за 2021 г. са предвидени, както Ви казах, в 

размер на 4 060 316 лв., а са събрани са 3 843 767 лв., което е 95% 

изпълнение. 

Разходната част на бюджета за 2021 г. е посочена в Раздел II и 

се състои от буква „В" Чисти разходи, буква „Г“ Разходи, подлежащи 

на възстановяване, буква „Д“ Разходи, водещи до трансформация на 

имуществото и буква „Е“ Резервен фонд. 

Разходите по трудови договори и други плащания по Кодекса на 

труда е предвидено да бъдат в размер на 375 000 лв. Изпълнението е 

322 252 лв., т. е. 86% изпълнение за годината.  

Възнаграждения по граждански договори. Предвидена е сумата 

от 160 000 лв. Изпълнението е 146 137 лв., т. е. 91% изпълнение за 

годината.  

Командировъчни разходи в страната при предвидени от 100 000 

лв., изпълнението 45 041 лв., което е 45% изпълнение. 
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Командировъчни разходи в чужбина. При предвидени 40 000 

лв., изпълнението 6847 лв., т. е. 17% изпълнение.  

Заседателни възнаграждения. При предвидени 150 000 лв., 

изпълнението е 119 500 лв., което е 80% изпълнение.  

Възнаграждения за председателя и главния секретар. 

Предвидени 132 000 лв., което е изпълнено, т. е. 100% .  

Разходи за дигитализация на адвокатурата. Тук ще Ви дам малко 

по-подробна информация.  

Предвидена е сумата от 390 000 лв. Изпълнението към 

31.07.2021 г. е било 431 668 лв., което е 100% изпълнение, т. е. 

сумата, заложена в перото, е надхвърлена с 11%, а разликата от 41 

668 лв. е отнесена автоматично към буква ,Е“ Резервен фонд. 

Изпълнението към 31.12.2021 г. е било допълнително надхвърлено 

със сумата от 59 241 лв. по плащания, направени след 06.08.2021 г. 

Следователно перото е със 100% изпълнение за годината, а 

допълнително изразходваните средства от 100 909 лв., което е 26% 

над планирания размер, са отчетени в Раздел II, буква „Е“ Резервен 

фонд. 

Разходите за дигитализация на адвокатурата са направени за 

следното: 

Обновяване на Единен адвокатски регистър - по Договор от 

20.10.2020 г. с "Банчев-Колев" ЕООД. Общо платени през 2021 г. по 

договор - 207 426 лева; 

За експлоатационна техническа поддръжка общо платени 28 560 

лв., отново на "Банчев-Колев" ЕООД,  на които също е платена сумата 

от 6960 лв. за инсталация на ЕАР на сървър собственост на Висшия 

адвокатски съвет.  

На „ЦАПК Прогрес груп“ АД по договор от 12.03.2021 г. за 

провеждане тестване сигурността на електронната система на 

адвокатските регистри - общо платени през 2021 г. 47 736,00 лв. 
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На „Индекс България“ ООД по договор от 13.04.2021 г. за 

доставка на 2 бр. сървърни конфигурации - 26 870,40 лв.  

На „Немечек“ ООД по договор от 22.05.2019 г. за закупуване на 

месечен лиценз за ползване на DockWare - за 12 месеца – общо 30 240 

лв.; 

На "Нетпойнт сървисис" ООД по няколко договора са платени 

суми. От 23.04.2021 г. за инсталация и настройка на хардуер и 

софтуер и предоставяне на съпътстващи услуги на обща стойност 39 

809 лв. и наем на физически сървър за 950 лв.  

По договор от 30.06.2021 г. за колокация на data център – 1 и 

data център  – 2  общо платени 5550 лв. почти.  

Също на "Нетпойнт сървисис" ООД по договор от 28.06.2021 г. 

за абонаментна дистанционна поддръжка на мрежовата техника 

предоставена на адвокатските колегии, общо за 2021 г. - 10 561 лв.  

На „Просъпорт“ ООД по договор от 02.03.2021 г, за доставка на 

компютърна техника на адвокатските съвети - 58 670 лв.  

На „ОнМедия“ ООД за месечната поддръжка на сайта, 

електроните плащания - 21 600,00 лв.  

Това са по електронните въпроси.  

Разходи за провеждане на общо събрание на адвокатите от 

страната, национални конференции, семинари и други подобни, при 

предвидени средства от 280 000 лв. изпълнението е 49 539 лв., т. е. 

18% изпълнение за годината. 

Дарения - социални помощи. Предвидени 120 000 лв., 

изпълнение - 66 500 лв., т. е. 55%. В тази точка се отразяват сумите, 

отпуснати за финансово подпомагане на адвокати от цялата страна по 

повод влошено здравословно състояние.  

За 2021 г. помощ е отпусната общо на 22 адвокати, както следва: 

10 от АК - София, 2-ма от АК - Пазарджик, 2-ма от АК - Русе, по 1 от 

АК - Благоевград, I от АК - Плевен, 1 от АК - Ямбол, 1 от АК - Варна, 
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1 от АК - Перник, 1 от АК - Стара Загора, 1 от АК - Пловдив и 1 от 

АК – Смолян.  

Отпуснати са дарения на семействата на двама горски 

служители, загинали в пожар на 05.08.2021 г. и на един горски 

служител, пострадал от пожара. Общо лицата, получили финансово 

подпомагане от Висшия адвокатски съвет през 2021 г. са 25. 

Дарение за Фондация Център за обучение на адвокати „Кръстю 

Цончев“ Предвидена е сумата от 550 000 лв. Изпълнението е 507 285 

лв., т.е. 92% изпълнение. 

Други спомоществователства. Предвидена е сумата от 40 000 

лв., изпълнението е 40 000 лв., т. е, 100%. Изпълнението на перото е 

надхвърлено със сумата от 6238 лв., които са отнесени към Раздел II 

буква „Е“ Резервен фонд. В перото се включват разходи за 

финансиране издаването на книги от адвокати, присъждане на 

ежегодни годишни награди на студенти - юристи, финансиране на 

адвокатските колегии по различни поводи, дарения на СЮБ, 

Българската Коледа и др.  

Разходи за правно-информационна система на адвокатите от 

страната. В перото е предвидена точната сума, която се дължи по 

договора с „Лакорда“ АД - 312 408 лв., и изпълнението е 100%.   

Консумативни разходи. Предвидена е сумата от 250 000 лв. 

Изпълнението е 241 280 лв., т. е. 97%. 

Разходи за списание „Адвокатски преглед“ Предвидена е сумата 

от 70 000 лв., изпълнението е 57 052 лв., т. е. 82%.  

За Висшия дисциплинарен съд е предвидена е сумата от 60 000 

лв. Изпълнението е 28 314 лв., т. е. 47%. Разходите са направени за 

заседателни възнаграждения, консумативни и командировъчни 

разходи. 

За Висшия Контролен съвет. Предвидена е сумата от 40 000 лв. 

Изпълнението е 11 658 лв., т. е. 29%. Разходите са направени за 
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заседателни възнаграждения и командировъчни разходи. 

Общо чисти разходи за 2021 г. по Раздел II, буква „В“ - 

предвидена сума от 3 705 680 лв. и изпълнение от 2 978 100 лв.  

Разходите, подлежащи на възстановяване, са за безлихвени 

заеми за адвокатските колегии, които няма предвидени по това перо, 

защото не е имало такива отпуснати заеми, авансово плащане на 

изработените адвокатски карти и годишните стикери и общо 

разходите, подлежащи на възстановяване за 2021 г. по Раздел II, 

буква „Г“ при предвидени 50 000 лв. са изпълнение 34 940 лв., което 

е 70%.  

Разходите, водещи до трансформация на парично имущество са 

за закупуване на материални активи, респективно оборудване, и за 

попълване на библиотечния фонд и абонаменти за библиотеката.  

Общо разходи, водещи до трансформация на паричното 

имущество по Раздел II, буква „Д“ при предвидена сума от 37 000 лв. 

са изпълнени 15 252 лв., тоест 41%.  

Резервният фонд е посочен в Раздел II, буква „Е“. От заложените 

200 000 лв. са били изразходвани 107 147 лв., т. е. 54%, Както преди 

малко Ви съобщих, те са формирани от 100 909 лв. преизпълнение по 

т. 9 (за дигитализация) и 6238 лв. по т. 13 (за други 

спомоществователства). 

Общият размер на разходната част по Раздел II при предвидена 

сума от 3 992 680 лв. е изразходвана сума - 3 135 447 лв., тоест 79%. 

Раздел III на бюджета за 2021 г. - “Планиран остатък“, съдържа 

едно перо - положително число. То се получава като от сумата по 

Раздел I се извади сумата по Раздел II. Планираното положителното 

число е било 67 636 лв., а реалното положително число към 31.12.2021 

г. е 708 320 лв.  

Традиционно в бюджета на Висшия адвокатски съвет се 

предвижда разходната част да е в по-малък размер от приходната, за 
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да се стимулира отношение на спестовност. Неочаквано голямата 

положителна разлика за 2021 г. е в резултат на ниското изпълнение 

по няколко от перата заради отменени поради епидемията от ковид- 

19 предвидени събития. 

Общата наличност по банковите сметки към 31.12.2021 г. е 4 344 

984 лева.  

Анализът на изпълнението на бюджета за 2021 г. води до 

следните изводи.  

Приходната част на бюджета е изпълнена 95%, което е 

изключително голям процент на изпълнение. За сравнение 

изпълнението през 2020 г. е било 75%, през 2019 г. - 91%, а през 2018 

г. - 84%. Причините за по-доброто изпълнение включват 

изработването на нови образци на документи за събираемостта на 

месечните вноски на адвокатите, по-прецизното отразяване от страна 

на адвокатските съвети на данните за броя на вписаните адвокати, за 

броя на отписаните адвокати, за тези, които ползват отстъпки или 

облекчения според решенията на Висшия адвокатски съвет, както и 

на регулярно подаваната месечна информация. 

Разходната част на бюджета е изпълнена 79%. За сравнение 

изпълнението през 2020 г. е било 75%, през 2019 г. - 74%, а през 2018 

г. - 66%. Налице е дисбаланс в изпълнението на перата. Разходите за 

дигитализация са били практически с изпълнение от 126%, а тези за 

други спомоществователства - 116%.  

Недостатъчно е изпълнението по перата за ремонт, 

командировъчни разходи, дарения - социални помощи. Липсва изцяло 

изпълнение по перото за издателската дейност. Намаленото 

изпълнение се дължи на ограниченията в деловия живот заради 

здравната ситуация в държавата. Влияние оказва и смяната на 

персоналния състав на Висшия адвокатски съвет през м. август 2021 

г., което наложи период на запознаване с работата и неизбежно 
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отлагане на някои от дейностите от 2021 г. за 2022 г. 

Планираният остатък е в размер на 1047%, който според нас 

показва нуждата от по-добро планиране на дейността. За сравнение 

планираният остатък през 2020 г. е достигнал 283%, през 2019 г. - 

408% и през 2018 г. - 372%. 

Благодаря за вниманието, очакваме Вашите въпроси и се 

надяваме да можем да отговорим точно и изчерпателно. 

(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Благодаря на колегата Христова. 

Думата за изнасяне на доклад на Висшия Контролен съвет за 2021 г. 

има колегата Валентин Бенатов, председател на Висшия Контролен 

съвет.  

ВАЛЕНТИН БЕНАТОВ (председател на Висшия контролен 

съвет): 

Уважаеми господин Председател на Висшия адвокатски съвет,  

Уважаеми колеги членове на Висшите органи на адвокатурата,  

Уважаеми госпожи и господа председатели на адвокатски 

колегии и секретари на адвокатски съвети, 

Уважаеми госпожи и господа делегати,  

Отчетният доклад за 2021 г. на Висшия Контролен съвет също е 

публикуван преди 4 дни на сайта на Висшия адвокатски съвет в 

рубриката „Общо събрание“. Доколкото разбирам, са го прочели 

около стотина човека, без да е ясно дали всички от тях са делегати, 

но въпреки това с оглед спестяването на заседателно време, аз ще се 

постарая да не го прочитам целия, а да Ви запозная с основните 

акценти в неговите 4 раздела.  

Висшият контролен съвет в настоящия си състав встъпи във 

функциите си на 06.08.2021 г. Още то самото начално програмно ние 

си поставихме за задача, макар и да не сме задължени да бъдем 

постоянно действащ орган, да се опитаме с цел доброто постигане на 
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общите цели на българската адвокатура, да осъществяваме 

контролните си функции постоянно, в смисъл да излагаме своите 

виждания, свързани с правилното изпълнение на бюджета и 

взимането на други решения, които засягат имуществото на Висшия 

адвокатски съвет, предварително или текущо на заседанията на 

Висшия адвокатски съвет. Ефектът от този наш подход е позитивен,  

между двата органа има едно сътрудничество, има един 

професионален дебат, смея да твърдя, че този състав на Висшия 

адвокатски съвет често се съобразява с нашите предварителни 

бележки.  

По традиция в първия раздел на нашия доклад излагаме 

констатациите за изпълнение на бюджета на Висшия адвокатски 

съвет, като изводите ни в общи линии са похвални. Констатациите ни 

съвпадат с подробната информация, дадена в годишния финансов 

отчет от главния секретар г-жа Ели Христова, поради това в 

настоящия доклад няма подробно да ги повтаряме, Вие вече ги чухте, 

видели сте ги в сайта, да, те са такива, каквито са.  

В приходната част едно изключително добро впечатление прави 

високият процент на събираемост на дължимите към Висшия 

адвокатски съвет месечни вноски - 94% от предвиденото. Този 

процент е един от най-високите за изминалите години. Той е по-висок 

от постигнатия в края на 2020 г. Разбира се, заслуга за този резултат 

има както предходният състав на Висшия адвокатски съвет  с 

председател г-жа Ралица Негенцова и главен секретар г-жа Стефка 

Въжарова, но особено активно дейността по запълването на това 

приходно перо беше подето от настоящия състав на Висшия 

адвокатски съвет с председател д-р Ивайло Дерменджиев и главен 

секретар г-жа Ели Христова.  

Следва да отбележа, че Висшият Контролен съвет намира 

принос за тази добра събираемост и от страна на адвокатските съвети 
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в страната, разбира се, и на контролните съвети, чиято дейност се е 

активизирала.  

Справедливостта изисква да подчертаем и изключителната 

активност на счетоводствата в тези колегии и най-вече на 

професионалната и експертна активност на счетоводството на 

Висшия адвокатски съвет по отношение събираемостта на месечните 

вноски и заслугата на главния счетоводител г-жа Светлана Атанасова. 

Вие знаете, че през годините събираемостта на дължимите за Висшия 

адвокатски съвет месечни вноски е усложнена от редица 

обстоятелства. Самата прогноза за формиране на това приходно перо 

е трудна и от статистическа, и от житейска гледна точка. Знаете, че 

има освободени категории колеги от заплащане на месечни вноски 

към Висшия адвокатски съвет, накратко да припомня, става въпрос за 

колеги майки с деца до 2-годишна възраст; колеги с адвокатска 

практика над 40 години, които са навършили 75-годишна възраст и 

колеги, които са спрели за упражняване на професията поради 

здравословни причини.  

Няма как при формирането на бюджетното приходно перо това 

да се предвиди с точност, но с точност трябва да се изпълни. Поради 

което според изискванията Висшия адвокатски съвет, които се следят 

стриктно от счетоводството на Висшия адвокатски съвет и смея да 

твърдя, преобладаващо добре се изпълняват от адвокатските колегии, 

всеки превод на тези парични средства, трябва да бъде придружен с 

аналитична справка  колко са адвокатите, колко са платили, колко от 

тях са освободени от плащане и колко са нередовните длъжници.  

Отделно от това, от 2018 г. предишният състав на Висшия 

адвокатски съвет прибави едни допълнителни бонус привилегии за 

тези, които ще плата в началото на годината целия дължим внос, 

всички месечните вноски до края на годината, или пък за тези, които 

ще платя по банков път. Това също няма как да се предвиди с точност 



49 
 

предварително, може на базата на някаква статистическа информация 

от предишната година. И въпреки тези усложнения е налице една 

изключително добра събираемост за 2021 г. Като цяло приходната 

част, като беше отбелязано преди малко е изпълнена на 95% от 

предвиденото, общият размер на приходите е 3 843 767 лв. Висшият 

контролен съвет оценява като много добро постигнатото в 

приходната част на бюджета за 2021 г.  

В реализацията на разходната част от бюджета е очевиден 

стремежът за икономично разходване на паричното имущество. 

Очевиден е и общият добър краен резултат, довел да увеличение на 

паричното имущество. Тази икономия е налице, въпреки споменатия 

преди малко преразход в разходите за дигитализация на адвокатурата 

и известния преразход в перото за други спомоществователства.  

Висшият контролен съвет споделя добросъвестно направения 

анализ в доклада на главния секретар, така също и в отчетния доклад 

за дейността на Висшия адвокатски съвет, които са довели до 

значителен и то повтарящ се през годините преразход в разходите за 

дигитализация на адвокатурата.  

Активизирането на дейността на Висшия адвокатски съвет за 

намирането на експертен път за по-ефективно от финансова гледна 

точка изпълнение на амбициозната и крайно необходима програма за 

дигитализация на адвокатурата е правилен подход в тази насока. 

Преди да насочи усилията си в тази дейност, в настоящия състав 

Висшият адвокатски съвет с участието на представители на Висшия 

Контролен съвет извърши задълбочена проверка и направи редица 

изводи, чийто анализ бе свързан не само с препоръчаните от Висшия 

Контролен съвет тематични финансови констатации, но и с 

изясняване на експертните проблеми от техническа и IT гледни точки. 

Тази тема е разгледана подробно в отчетния доклад, няма да 

повтаряме. Дейността на този помощен орган на Висшия адвокатски 
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съвет, воден от колегата Асен Георгиев, намираме за изключително 

полезна. И въпреки това, една от целите, които Висшият контролен 

съвет си е поставил е да повтори в някаква степен или да допълни по-

скоро тази тематична проверка, разширявайки я за периода от 2016 г. 

досега с оглед не само изясняването на групите причини, поради 

които са извършени такива огромни разходи и преразходи всяка 

година в перата за дигитализация на адвокатурата, за създаване на 

съвременния Единен адвокатски регистър, за неговата поддръжка и 

неговото развитие, но и да обърнем внимание на финансовите 

преразходи и евентуално да намерим път за преодоляване на тези 

преразходи.  

Работата с регистъра постепенно се подобрява въпреки 

натрупаните проблеми, но въпросът за намиране на трайния верен път 

все още стои открит, защото Висшият адвокатски съвет няма IT-

капацитет да преценява с точност технологичните проблеми и да 

поставя адекватни задания пред евентуален изпълнител, бил той 

ангажирано по договор физическо лице - специалист или пък 

търговско дружество със специализиран профил на дейност в тази 

област. Това създава известна неяснота какви точно средства ще 

бъдат необходими за финансирането на тази важна за всички 

адвокатски дейности - поддръжка, експлоатация и подобряване на 

ЕАР.  

Преди няколко дни, нa 15.02.2022 г. поддръжката на регистъра 

спря. На 17.02.2022 г. Висшият адвокатски съвет прие решение да се 

сключи договор с определено след преглед на оферти и разисквания 

търговско дружество за поддръжка и експлоатация на ЕАР, както и за 

управление на проекти на Висшия адвокатски съвет в сферата на 

информационните технологии.  

В качеството си на председател на Висшия Контролен съвет, с 

подкрепата на моите колеги, на всички мои колеги от Висшия 
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Контролен съвет, аз поставих пред Висшия адвокатски съвет  някои 

въпроси относно това, че в проектодоговора в частта за управление 

на проекти информационни технологии липсва конкретизация за 

какъвто и да било проект. Говори се за управление на проекти, но 

няма ясно изработена програма, които ще са тези проекти, които ще 

бъдат управлявани от бъдещия изпълнител, както и че в тази част на 

договора се съдържа възможност за изпълнителя, формулирана като 

„да управлява бюджет на проекти“, без да е пояснено какво означава 

това от гледна точка на договора и по видимо от наша гледна точка 

противоречие с основни текстове на Закона за адвокатурата.  

Тук ще отворя една скоба извън доклада. В заседание на Висшия 

адвокатски съвет по повод тези наши предварителни бележки, бе 

обърнато внимание, че понятието „управление бюджет на проекти“ 

не следва да се разглежда от гледна точка на терминологията, 

определена в Закона за адвокатурата, а става въпрос предоставяне на 

определени с оглед заданието парични суми, които изпълнителят 

следва да разходва с оглед на така конкретно поставеното задание. 

Това е едно пояснение, което обаче все още липсва в проектодоговора 

или в договора, който ще се сключи.  

Ние считаме, че в конкретния случай рисковете са по отношение 

на сигурното възлагане, дали, какво и кога ще се възлага. Липсата на 

конкретика в договора по този въпрос, изисква Висшият адвокатски 

съвет да има предварително ясна програма и ние ще продължим да 

следим този въпрос. Всъщност от гледна точка на това, което Ви казах 

в началото на отчета, че ние сме в едно добро разбирателство с 

Висшия адвокатски съвет, че намираме общ език по отношение 

начина, по който следва да се упражнява бюджета, на този етап, това 

е единственият ни професионален спор, по който още не сме 

постигнали съгласие. С оглед на добрия тон, който се поддържа в 

заседанията на Висшия адвокатски съвет и добронамереността на 
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всички членове на Висшия адвокатски съвет, както и на Висшия 

Контролен съвет да се намери прагматичен, добър изход от така 

създалия се през годините проблем, аз вярвам, че ние в рамките вече 

на тази отчетна година ще успеем да намерим верния път.  

Другия проблем, който съзираме в начина, по който се 

разходват разходните пера от гледна точка на целесъобразност, 

подчертавам, е че твърде икономичното разходване на перото за 

социални помощи за адвокати в затруднено здравословно и 

материално положение или пострадали от непредвидени 

непреодолими беди е израз на рестриктивна тенденция в 

осъществяването на тази част от социалната политика на 

адвокатурата. Няма единно мнение по този въпрос, признавам.  

Ограничителният подход е наложен от дейността на предходния 

състав на Висшия адвокатски съвет, но поради приети от него 

изрични правила за предоставяне на социални помощи, продължава 

да се прилага и от настоящия състав в отчетния период до края на 

2021 г. и понастоящем.  

Висшият Контролен съвет счита, че тази част от социалната 

политика на Висшия адвокатски съвет трябва да се усъвършенства, а 

така също и да се осъществява в по-осезателна връзка с адвокатските 

съвети. Нещо, което беше добра практика в началните години, когато 

започна осъществяването на тази социална политика. Липсата на 

такава осезателна връзка се оценява от Висшия Контролен съвет като 

най-съществен недостатък в работата на Висшия адвокатски съвет 

при разглеждането и решаването на молби и предложения за 

отпускане на социални помощи.  

Ние взехме решение да предприемем тематична проверка, която 

ще извършим през настоящата 2022 г. и ще предоставим свой анализ 

на дългогодишната практика на отделните състави на Висшия 

адвокатски съвет до сега, за да идентифицираме наличието или 
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липсата на проблеми, утвърждаване на добрите практики, но и 

допускането на грешки, стремежът за подреждане и усъвършенстване 

на социалното подпомагане на адвокатите, които са изпаднали в 

затруднено здравословно състояние и материално положение. Своите 

констатации ще представим на Висшия адвокатски съвет и съответно, 

разбира се, на следващото общо събрание, като се надяваме, че по 

този начин ще съдействаме за реалното развитие на дългогодишната 

идея да се създаде автономен бюджетен фонд за социално 

подпомагане. Такава практика вече има в някои адвокатски колегии 

и е добре да се ползва опитът им.  

Отварям скоба. Много съм впечатлен от факта, че години наред 

колегите от тези адвокатски колегии, които осъществяват тази 

практика за социално подпомагане или взаимопомощ (по различен 

начин са наречени фондовете), някакси не си дават ноу-хауто, държат 

го при себе си, а е полезно този опит да се сподели в цялата 

адвокатура.  

Като цяло Висшият Контролен съвет оценява положително 

осъществяването на икономии в повечето разходни пера, както и 

постигането на целта в общата финансова рамка, които е могло да се 

разходват според бюджетния план за 2021 г. да не се включва никаква 

част от натрупаното към 31.12.2020 г. парично имущество. Знаете, че 

моделът за бюджетиране, който все повече и повече навлиза в цялата 

адвокатура, допуска в общата финансова рамка да се бюджетира и 

част от натрупаното имущество. Не е задължително да се дава 

възможност, с оглед програмите, които адвокатските колегии или 

Висшият адвокатски съвет ще изпълняват през съответната година. 

Две години подред Висшият адвокатски съвет прави икономии и не 

включва нищо от събраното в края на предходния отчетен период 

парично имущество, в резултат на което имаме натрупване.  

В края на 2020 г. общото парично имущество е било 3 584 277 
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лв., а на 31.12.2021 г. вече е 4 350 870 лв. – в резултат на тази 

икономия, да не се пипат заварените средства, да няма т. нар. 

равнение на бюджета, разходите по принцип да се планират да бъдат 

по-малко от приходите и да има планиран остатък. Това води до 

натрупване на имущество в нашата самоуправляваща се институция, 

дава уникалната възможност да има един забележителен резерв, 

който да се използва за увеличаване на материалната база, каквато 

необходимост адвокатурата има.  

В отчетния доклад, ще видите, сме обърнали специално 

внимание на дейността на счетоводството, на главния счетоводител 

г-жа Светлана Атанасова и касиер-счетоводителя г-жа Екатерина 

Станчева, на много добро ниво е счетоводството във Висшия 

адвокатски съвет, както е изразът – подредено като в аптека. За 

осъществените приходи и разходи са съставяни първични счетоводни 

документи, отразяващи съответните счетоводни операции в 

съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приетите 

счетоводните стандарти. Извършените разходи са одобрявани по 

надлежния ред от Висшия адвокатски свет според приетите и 

прилагани правила за докладването им. И непрекъснато се поддържа 

възможност за отчитане чрез съставяне и актуализация на аналитични 

справки за всяко приходно и всяко разходно перо. Ако има нещо 

неясно, на секундата може да се провери. Един дълъг списък, 

примерно какви социални помощи са раздадени. Един дълъг списък 

кога и какво е платено по граждански договори и т. н., консумативи, 

абсолютно по всяко приходно и разходно перо.  

Относно другото, непарично имущество на Висшия адвокатски 

съвет, знаете, има три недвижими имота, поддържат се в много добро 

състояние, местните данъци и такси се плащат своевременно.  

Движимото имущество също се стопанисва добре, беше  

извършена инвентаризация от този състав на съвета с наше участие –  
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абсолютно всичко е налице, всичко е на мястото си, всичко е 

застраховано – и недвижимо имущество, и движимите вещи, 

произведенията на изкуството, IT-техниката, всичко много грижливо 

се съхранява.  

Ние се обърнали внимание, че от десетилетия, още от времето 

на бившия Централен съвет на адвокатурата, Висшият адвокатски 

съвет ползва за съхранение на архиви три помещения в сградата на 

СЮБ на ул. „Пиротска“. Там е и официалното седалище на Фондация 

„Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” по регистрация. 

Сътрудничеството ни със СЮБ е дългогодишно, ползотворно, 

колегиално и в пълно разбирателство. Ние на практика имаме право 

на ползване върху въпросните помещения и то не се оспорва. 

Историческият принос на адвокатурата за построяването и 

поддържането на тази сграда са добре известни в юридическата 

общност. 

Съобразно разпоредбата на чл. 120, ал. 3, изр. 1 от ЗА, 

председателят на Висшия Контролен съвет упражняваше правото си 

да участва със съвещателен глас във всички заседания на Висшия 

адвокатски съвет. Но по инициатива на Висшия Контролен съвет още 

в първото си конститутивно заседание, Висшият адвокатски съвет 

прие решение, което ни даде възможност в заседанията да участва на 

ротационен принцип още един член на Висшия Контролен съвет. Това 

правило по-късно бе възприето в Правилника за работа на Висшия 

адвокатски съвет и по този начин бе осигурена възможност за по-

преки и непосредствени впечатления на всички членове на Висшия 

Контролен съвет от работата на Висшия адвокатски съвет, както и за 

своевременно изразяване на мнения и становища по въпроси, 

свързани с прякото упражняване на контролните ни функции, така и 

по всички други въпроси от дневния ред на заседанията. 

Висшият контролен съвет намира за изключително полезна 
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дейността на Висшия адвокатски съвет за осигуряване на прозрачност 

в работата на органите на адвокатурата, но чрез спазване на 

ограниченията, свързани с лични данни и с чувствителна и 

доверителна информации. Този модел на работа се утвърждава 

внимателно, постепенно и чрез правила. В тази насока много добър 

пример е работата с председателите на адвокатските съвети, които 

наред със законно гарантираното право да участват до 1/4 от всички 

заседания на Висшия адвокатски съвет, бяха обединени в постоянно 

действащ помощен орган, назован Председателски съвет. Това дава 

допълнителни гаранции, че въпросите, които пряко засягат всички 

адвокати в страната, например увеличаване на месечните вноски, 

предварително и текущо ще се консултират с адвокатските съвети.  

Чрез участието си в заседанията на Висшия адвокатски съвет 

председателят и съответните членове на Висшия контролен съвет 

имаха непосредствени впечатления от упражняването на бюджета. 

Отделно от това не бяха установени основания за обжалване на 

решения съобразно дадените от Закона за адвокатурата правомощия. 

В последния раздел на доклада анализираме дейността на  

контролните съвети на адвокатските колегии, анализът е обобщаващ.  

През 2021 г. Висшият Контролен съвет и в предишния, и в 

сегашния си състав, не успя да организира семинар с председателите 

на контролните съвети в страната. Основна обективна причина за това 

бе непрекъсващата пандемия. Това е и основната причина между 

другото да се реализирана икономия в разходното перо на бюджета 

за 2021 г., посветено на дейността на Висшия Контролен съвет. След 

встъпването във функциите си настоящият състав осъществи връзка 

с контролните съвети в страната и по-специално акцентира на 

следните въпроси.  

На първо място, одобрихме и изпратихме за ползване 

препоръчителен проект на годишен бюджет на адвокатска колегия. 
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Този проект бе обоснован с необходимостта за по-добра 

разбираемост и аналитичност на бюджетите, за улесняване на 

представянето им пред общите събрания на адвокатските колегии, за 

осигуряване на добри организационни предпоставки за успешен 

контрол по тяхното изпълнение след приемането им. Следва да се 

изтъкне, че този модел на бюджетиране е резултат на дългогодишна 

работа от различни състави на Висшия адвокатски съвет и Висшия 

Контролен съвет. Поясняван е и е допълнително усъвършенстван като 

проект на няколко семинара, организирани в предишните години. 

Този проект и вече става подходящ за стандартизиране на 

бюджетирането в адвокатурата, ако, разбира се, отделните 

адвокатски колегии го приемат.  

Одобрихме и изпратихме на контролните съвети в писмен вид 

обобщение на функциите на контролните съвети в адвокатурата. Този 

въпрос е постоянен и ще се осъществява без прекъсване, особено 

когато има избори, след които във функциите си встъпват нови 

състави на контролните съвети и в адвокатските колегии. Надяваме 

се, че през настоящата година този въпрос активно ще бъде обсъждан 

в системата на контролните съвети и ще дава възможност за реално 

изясняване на дейността им и евентуалното наличие на затруднения 

или проблеми в осъществяване на законово уредените контролни 

функции в адвокатурата. 

Само по един изрично конкретен въпрос се наложи да изразим 

становище е по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗА по възникнал спор между 

Адвокатския съвет и Контролния съвет в АК – Варна. Подкрепихме 

становището на Контролния съвет, че независимо кога е приет един 

годишен бюджет на Адвокатска колегия, той следва да се прилага, 

считано от началото на съответната финансова година, освен ако 

общото събрание не е решило друго. Ако има изменение на бюджета 

в средата или в някаква друга част на вече започналата текуща 
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финансова година от извънредно общо събрание, което не е 

определило дали това изменение ще се прилага само занапред, то 

следва да се прилага, знаете, че в областта на финансовото право 

действа принципът на обратното действие, следва да се прилага от 

началото на финансовата година. Подкрепихме изцяло становището 

на Контролния съвет – Варна по тази тема.  

По въпроса дали заместник-председателят, изпълняващ 

продължително функциите на председател на Адвокатската колегия, 

съответно на Адвокатския съвет, се дължи определеното от общото 

събрание възнаграждение за председател, отговорихме положително. 

Възнаграждението се дължи не за длъжност, а за реално изпълнение 

постоянно, дълготрайно изпълнение на конкретни функции. След 

като общото събрание е преценило, че за изпълнение на функциите 

председател трябва да се заплаща възнаграждение, то трябва да се 

заплаща на онова лице, което ги изпълнява. Ако то не е 

председателят, а е заместник-председател, естествено той би 

трябвало да получава и така ще бъде спазена финансовата 

дисциплина по отношение разходването на това разходно перо.  

Ha 17.12.2021 г. членът на Висшия Контролен съвет г-жа 

Снежина Христова взе участие в среща с колеги от Варненския 

апелативен район с домакинство на АК - Добрич. Съвместна среща, 

организирана от Висшия адвокатски съвет, Висшия Дисциплинарен 

съд и от наша страна. Подробно съм дали информация по този въпрос. 

Този тип срещи биха подобрили субординационна функция на 

Висшия контролен съвет по чл. 95, ал. 2 от ЗА. 

В последната част на този раздел сме обърнали внимание за 

дейността на контролните съвети на адвокатските колегии, отчетена 

пред общите събрания.  

Много добри са констатациите и оценките, които Контролният 

съвет на Софийската адвокатска колегия дава за дейността на 
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Софийския адвокатски съвет в областта на финансовата му дейност 

за 2021 г. Този отчет, който даде и тази оценка, които даде 

Контролният съвет на Софийската адвокатска колегия дават 

основания да споделим пред цялото общо събрание на адвокатите, че 

Софийската адвокатска колегия по този начин преодоля един 

дългогодишен проблем, свързан с отчетността. Имаше случаи, когато 

практически нямаше финансов отчет, имаше случаи, когато 

финансовият отчет не се приема. Това се преодоля от настоящия 

състав на САС с председател колегата Стефан Марчев и беше високо 

оценено от Контролния съвет на Софийската адвокатска колегия, ние 

нямаме забележки по тази тема.  

Контролните съвети в страната не са установили финансови и 

други нарушения през отчетния период в дейността на адвокатските 

съвети, забелязва се подобряване на финансовата дисциплина, тоест 

като институция адвокатурата от финансова гледна точка се движи в 

правилна посока и дано този сериозен подход към финансирането да 

се запази, защото финансирането гарантира нашето самоуправление 

и нашата независимост.  

В докладите на много от контролните съвети изрично е 

посочено като резултат увеличението на паричното имущество на 

съответната колегия най-вече поради икономии в разходни пера. В 

една-единствена колегия има сериозно намаляване на паричното 

имущество, но то е в резултат на постигането на много добра 

имуществена цел – трансформация на парично имущество в 

закупуване на недвижим имот, забележете, без да е поискан заем от 

Висшия адвокатски съвет.  

В няколко адвокатски колегии контролните съвети са 

инициирали или участвали със свои представители в цялостни или 

частични одити или ревизии, инвентаризации, изброени са подробно 

в доклада, имате възможност да ги прочетете, публикуван е  
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докладът.  

В редица от докладите на контролните съвети са отправени 

някои критични препоръки за подобряване на финансовата дейност 

на адвокатските съвети.  

Контролните съвети в адвокатските колегии са следили 

внимателно процедурите за прием на адвокати. Само в една колегия 

и то само едно решение за прием на адвокат е обжалвано от 

Контролния съвет по реда на чл. 7, ал. 2 от ЗА и Висшият адвокатски 

съвет е уважил жалбата.  

През отчетния период контролните съвети не са имали 

затруднения за участието си в заседанията на адвокатските съвети по 

реда на чл. 95, ал. 3 от ЗА, както и няма случаи за изпращане на 

доклади по чл. 95, ал. 2 от ЗА до Висшия адвокатски съвет. 

Позволили сме си на финала да изразим поименна благодарност 

на председателите на всички контролни съвети във всички адвокатски 

колегии в страната, адвокатските колегии са 27, тъй като чрез тях 

искаме да предадем благодарност към членовете на контролните 

съвети, с които се надяваме да работим успешно през годините.  

Дължа лично извинение на колегите от Габрово, не сме знаели 

за кончината на председателя на Контролния съвет, но въпреки това 

неговото споменаване посмъртно също е израз на благодарност.  

След публикуването на доклада ние очаквахме да постъпят 

въпроси. На практика постъпи само един съществен въпрос, на който 

ние сме дали отговор в доклада, но сме го дали по начин, с който да 

не накърним неговия отчетен характер, а именно какви ще бъдат 

приоритетите в работата на Контролния съвет през 2022 г. 

Приоритетите не могат да бъдат различни от това, което ни възлага 

Законът за адвокатурата, но както вече споменах, ще повторя съвсем 

накратко на финала, насочили сме се към анализ на социалната 

политика, към тематична проверка за изпълнение на договорените 
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отношения, свързани с дигитализацията на адвокатурата, с акцент 

върху ЕАР, защото между другото и членовете на Висшия адвокатски 

съвет, които са се занимавали с този въпрос, искат това от нас. И 

организиране и провеждане на форум или форуми, посветени на 

контролната дейност в адвокатурата и усъвършенстване на 

бюджетирането.  

Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)  

ПЕРДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Благодаря на колегата Бенатов.  

Колеги, налага се малка промяна в дневния ред, така, както е 

обявен във времето. Тъй като е обявено от 11,20 до 12,30 ч. кафе пауза 

и сме обвързани с организаторите от хотела, ще изслушаме доклада 

на председателя на Висшия Дисциплинарен съд след кафе – паузата, 

така че обявявам кафе пауза до 12,15.  

Моля, колеги, да помислите за преброители, които да изберем. 

Предлагам четирима души, комисия по предложенията, което трябва 

да сторим след изслушването на доклада на председателя на 

Дисциплинарния съд и преди преминаване към обсъжданията.  

 

* * * 

(Кафе-пауза, 11,43-12,22 часа) 

* * * 

 

ПРЕДС.  ИНА ЛУЛЧЕВА: Уважаеми колеги,  по представения 

Ви дневен ред имаме още 1 час работа преди обедната почивка, затова 

предлагам да започнем.  

Давам думата на председателя на Висшия дисциплинарен съд 

колегата Райчинова да представи доклада за дейността на Висшия 

дисциплинарен съд за отчетния период. 
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ИЛОНКА РАЙЧИНОВА (председател на Висшия 

дисциплинарен съд):  

Уважаеми г-н Председател на Висшия адвокатски съвет, 

Ще кажа, скъпи колеги,  

Аз ще се въздържа от идеята да Ви прочета доклада, той е на 

сайта на Висшия адвокатски съвет. Интересът определено не е голям, 

има 34 посещения, качен е в понеделник, така че очевидно темата 

може би не вълнува всички. Но въпреки това ми позволете, за да стане 

ясно каква е политиката на настоящия екип на Висшия бих 

адвокатски съвет, разбирайте и на Висшия дисциплинарен съд, бих 

искала да акцентирам върху някои основни моменти, които са 

доказателство за тенденциите.  

С Ваше позволение ще сложа очила, за да изглеждам по-мъдра.  

Само ще кажа, че нашият състав, макар по закон да трябва да 

сме 15 човека, в това число председателят, член, избран на Висшия 

дисциплинарен съд, нашата колега Рена Стефанова беше избрана за 

депутат, така че ние работим в намален състав.  

Няма да Ви казвам имената на членовете, те са на сайта, може 

да ги прочете, има представители от много адвокатски колегии от 

страната, в това число от Варна, Плевен, Пловдив, Ямбол, Русе, така 

че не може да бъдем критикувани, че всички органи са пълни само 

представители от София.  

Като втора инстанция Висшият дисциплинарен съд за отчетния 

период, а това е 26.02.2021 г. до 26.02.2022 г., е разгледал общо 45 

дисциплинарни дела като втора инстанция и само две дела като първа 

инстанция.  

Момента, на който искам да обърна внимание, е броят на 

жалбите от различните адвокатски  колегии и съм си направила труда 

да видя какъв процент представляват те от изобщо постановените 

решения на дисциплинарните състави към колегиите.  
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Разбира се, с най-много жалби, разгледани във Висшия 

дисциплинарен съд, сме сезирани от Софийската адвокатска колегия  

– 27 на брой, но те са на фона на 271 дела, които са разгледани от 

Софийския дисциплинарен съд, което означава по-малко от 10% – 

9.96%. Бих казала, че това е един страхотен показател за добре 

свършена работа на колегите от Дисциплинарния съд към Адвокатска 

колегия – София. 

Жалбите, с които сме сезирани от Адвокатска колегия – Варна, 

са само две, но те пък са 50% от всички постановени решения.  

От Сливен – има едно постановено решение и то е обжалвано, 

значи 100%. 

От Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия – Благоевград 

са 3 жалби, което значи 75% от постановените от тях решения.  

Пловдив – 1 жалба, но тя представлява 50% от всички 

постановени решения.  

Бургас – колегията и Дисциплинарния съд, с който също трябва 

да се гордеем, защото имаме само 2 жалби от постановени 22 дела от 

Дисциплинарния съд към Адвокатска колегия – Бургас, което значи 

даже по-добър резултат от София – 9,9% оспорени решения. 

Габрово са 100% оспорени, но не е толкова странно, като се има 

предвид, че е само едно решението.  

Русе – 100%. Те също имат само едно дело.  

Хасково – 100%, с една жалба, но в Хасково, сега ще кажа пак, 

само с едно дело. 

Велико Търново – отново 100% обжалваемост на постановените 

решения, 4 жалби при 4 дела.  

Позволих си да го кажа, защото е някакъв критерий за начина, 

по който се отнасят към постановените решения и самите колеги, 

които са били обект на тези дисциплинарни производства. Това обаче 
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означава две неща – че има 15 адвокатски колегии в страната, които 

не образуват и не гледат дисциплинарни производства.  

От останалите 12 колегии 10 за една година за образували и 

разгледали между 1 и 4 дела, преобладават по едно, и две колегии – 

Софийската адвокатска колегия е разгледала 271 дисциплинарни 

дела, и Бургаската колегия – 22. Тази тенденция всъщност е много 

ясна – очевидна тенденция за намаляване на дисциплинарните дела 

пред дисциплинарните съдилища, както пред адвокатските колегии, 

така и пред Висшия дисциплинарен съд и, разбира се, една много 

сериозна, и за мен обезпокоителна тенденция изобщо да не се 

образуват дисциплинарни производства.  

Това, което планираме, тъй като на този етап няма достатъчно 

информация, не се събира, за да може да бъде анализирана, е да се 

пусне допълнително събиране на информация, за да може да се 

получи такава. Не се подават сигнали и жалби от колеги и граждани, 

за да не се образуват, или просто адвокатските съвети са достатъчно 

либерални, за да не приемат, че не е нарушено законодателството, 

имам предвид Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.  

Сега, какви могат да бъдат причините за това? 

Важно е според мен да се анализират, за да се правят изводи и 

да се търси решение с оглед и новата концепция, която се изготвя за 

Закон за адвокатурата. Разбира се, не подценявам факта на 

пандемичната обстановка, която забавя всички процеси, намали 

работата и всичко останало. Но, от друга страна,  няма постъпила 

информация от адвокатските колегии за някакви сериозни изводи, че 

видите ли, поведението на адвокатите е изцяло съобразено със Закона 

за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката. И всичко това на фона 

на факта, че всеки ден се получава информация за все по-фрапантни 

нарушения на колеги адвокати. Като казвам „фрапантни“, държа 

сметка за използваната от мен дума, говорим за сериозно нарушаване 
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на нелоялната конкуренция, говорим за сериозно нарушаване на 

правата на други колеги адвокати, говорим за сериозно нарушаване 

на правата на клиенти, водещи до огромни по размер вреди.  

По някаква причина има много и колеги, и фирми, които държат 

да споделят с мен информация за такива нарушения. Разбира се, аз я 

чувам, но тя не може да бъде управлявана от мен тази информация, 

защото зависи от адвокатските съвети какво ще решат и зависи дали, 

разбира се, някой е потърсил отговорност.  

Но ми се струва, че бавно и полека, въпреки тенденцията за 

намаляване на дисциплинарните дела, се заражда – с безпокойство го 

казвам, тенденция към нарушаване на Закона за адвокатурата и на 

Етичния кодекс на адвоката, и то по един доста често, надявам се, 

рядко да е в такава голяма степен, но фрапантен, както казах, и с 

тежки по размер вреди за увредените лица. 

Това, което трябва да кажа, е, че пандемията не позволи до този 

момент, вече повече от една година, повече от един отчетен период, 

да се провеждат обучения на дисциплинарните съдии. И на мен ми 

хрумва идеята, понеже в резултат на тези спестени пари ние 

използваме от бюджета си не повече от 1/3 от бюджета, който е 

отпуснат за Висшия дисциплинарен съд – казвам веднага, при 60 000 

лв. годишен бюджет ние използваме около 28 000 лв., после ще Ви 

кажа и за какво усвояваме, имам предвид.  

Бихме могли за разликата, г-н Председател, да потърсим 

Вашето съдействие да се обучим в Кения всички заедно (весело 

оживление, частични ръкопляскания). Да, може да връчим доклада си 

също, аз съм заинтересована да ми танцуват масаи. (Весело 

оживление.) 

Искам, сериозно разбира се, да Ви кажа за две нови 

инициативи, които Висшият дисциплинарен съд поде и аз мисля, че 

Вие ще ги одобрите. Поне на всички общи събрания преди това са 
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повдигани тези въпроси. Едната инициатива е да се опитаме да 

направим обобщаваща  тълкувателна уеднаквяваща практика на 

различните дисциплинарни състави в страната, в това число на 

Висшия дисциплинарен съд, по прилагането на текстовете от Закона 

за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.  

Във връзка с това в края на миналата година още изпратихме 

писма до всички председатели на адвокатски съвети и до всички 

председатели на първоинстанционните дисциплинарни състави. Ама 

да Ви кажа, че много странно, нямаме никакъв отговор с въпроси, 

които биха искали да бъдат разгледани като противоречиво 

тълкувани и прилагани, както в рамките на първоинстанционния съд, 

така и между вижданията на първоинстанционните съдилища и 

вижданията и тълкуванията на Висшия дисциплинарен съд.  

Тук е важно да кажем, че съм получила все пак от Смолян, 

Велико Търново и Силистра – благодаря на колегите, които са 

изпълнили тази идея със смисъл. Но ще си позволя, тъй като днес 

имах възможност да проговоря с доста колеги, може би някъде тази 

информация не е достигнала до когото трябва, а има интерес. Аз ще 

изпратя още веднъж тази година тези писма, с надеждата да се 

включите повече хора. Но искам да кажа и за всички колеги адвокати, 

всеки, който има идея или е запознат с противоречие, или иска нещо 

да каже, моля Ви, добре дошли са всички становища, пращайте ги към 

Висшия дисциплинарен съд. Уверявам Ви, че всичките ще бъдат 

прочетени и всичките ще бъдат съобразени, такава е идеята.  

Така че това е инициатива в процес и в следващия отчетен 

период, да се надявам, ще имам възможността да Ви запозная с 

резултатите.  

Имам удоволствието обаче да Ви кажа нещо страхотно и това 

е, че ние изпълнихме предизборното си обещание и вече всеки 

адвокат може на страницата на Висшия адвокатски съвет да се 
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запознае с всички решения постановени от Висшия дисциплинарен 

съд, разбира се, те са обработени, със заличени лични данни, и Вие 

може да намерите решенията, постановени от 1.01.2016 г. до 

31.12.2021 г. Разбира се, тази тенденция ще продължи и занапред. 

Това беше една от критиките на общите събрания. Ние поехме 

ангажимента да го направим и Ви докладвам, че го реализирахме.  

Ако някой случайно не знае как да стигне до тези решения и да 

се запознае с тях, кликвате на страницата на ВАдС, има горе една 

червена лента с едно катинарче, кликвате върху катинарчето, влизате 

в закритата секция, приемате общите условия, вписвате си единния 

номер като адвокат, получавате верификационен код на имейла и 

може да четете колкото искате. И когато ги прочетете, и всичко, което 

Ви хрумне, заповядайте с Вашите становища. 

Както казах, бюджетът ни е усвоен, от 60 000 лв. сме усвоили 

28 313,78 лв., от които 10 750 лв. са изплатени за заседателни 

възнаграждения; разходи за командировки, тъй като, както Ви казах, 

имаме колеги съдии от страната – 7546 лв. Дребните суми няма да ги 

казвам, но ще кажа, че за активи похарчихме 5685 лв., защото имам 

удоволствието да Ви информирам, че прекратих практиката трима 

членове на състав на Висшия дисциплинарен съд и протоколчикът да 

пишат всичко след всяко заседание на един компютър, което си 

представете за какъв ад ставаше дума, както за страните по делото, 

така за всички участници в процеса. Имаме закупени лаптопи за всеки 

член на Висшия дисциплинарен съд, така че всичко се случва лесно, 

удобно и така колегите могат да се концентрират върху това, което 

пишат, а не върху неудобствата на процеса.  

Скъпи колеги, завършвам с факта, че по отношение на 

разноските, които са присъдени в полза на Висшия адвокатски съвет, 

те са общо 6700 лв. присъдени, от тях имаме събираемост по-малко 

от 50%, събрали сме само 3000 лв., като уточнявам, че ние нямаме 
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способ за принудително събиране, става дума за доброволно платени 

разноски. Разбира се, следим този процес и полагаме усилия с добра 

дума да си съберем всичките пари.  

Уважаеми колеги, това е всичко важно, което исках да Ви кажа. 

Всякакви други въпроси, за които аз не съм се сетила да пиша в своя 

отчетен доклад, са добре дошли като зададени и заповядайте на сайта, 

да се запознаете по-подробна информация по този въпрос.  

Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Уважаеми колеги, това беше 

последният от отчетните доклади за дейността. Предстои да изберем 

Комисия по проекторешенията и преброители на събранието.  

За Комисия по проекторешенията на заседание на Висшия 

адвокатски съвет решихме да предложим колегите Жана Кисьова, 

Златина Йовчева и Милен Ралчев. Ако има други предложения, 

кажете, за да гласуваме.  

Колеги, извинявайте, обаче първо трябва да изберем 

преброителите. Всъщност, за да гласуваме, трябва да изберем 

преброители. 

Предлагам четирима преброители – по двама на сектор, ако 

може, колеги, които ще останат докрая на събранието и както каза 

един колега в почивката, сега по-височки, че да виждат.  

Крикор Малхасян. (Извинявайте, но нищо не се чува.) 

Ще помоля още един колега, по-назад някой. Налага се, няма 

да можем да минем без това. 

НИКОЛА ШОПОВ: Никола Шопов – и аз ще броя. 

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Добре, от дясната страна, наше 

стоящо, я оправихме. 

Моля от Софийската колегия един-двама души, тъй като все пак 

няма да им се налага да пътуват, за лявата страна на залата. 
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Колеги,  ще намерим ли от тази лява страна на залата двама 

души? Можем да помолим и някой член на Висшия адвокатски съвет 

да участва като преброител.  

АЛБЕНА ПИСКОВА: Колеги, стига да не приемате, че е 

конфликт на интереси, защото не е приет още докладът на Висшия 

адвокатски съвет, с колегата Михайлова ще бъдем другите двама 

преброители.  

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Колеги,  за преброители на 

събранието са предложени колегите Албена Пискова, Катерина 

Михайловска – за лявата част, гледано от президиума към залата, и 

колегите Крикор Малхасян и Никола Шопов – за дясната страна.  

Понеже няма други предложения, моля да гласувате. Приема се 

с мнозинство. Тук няма да броим, мисля, че всички с удоволствие 

отдъхнаха. (весело оживление)  

Сега моля преброителите да се организират, като съобразят 

редовете в горната и долната част на залата и съответните лява и 

дясна част. 

Колеги, за Комисията по предложения за решения– предлагаме 

колегите Жана Кисьова, Златина Йовчева и Милен Ралчев.  

Има ли други предложения за членове на Комисията по 

предложенията? Предложеният брой е 3-ма души, с тези кандидати. 

Ако има други предложения, може да бъде увеличен и броят, могат 

да бъдат включени и други лица.  

ГЕОРГИ БАЕВ (председател на АК – Пловдив): Аз 

предлагам Албена Йотова от Адвокатска колегия – Пловдив. 

ПРЕДС.  ИНА ЛУЛЧЕВА: Албена Йотова. 

Други предложения? Няма.  

Колеги,  при това положение предлагам Комисията по 

предложенията за решения да се състои от 4-ма души.  
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Има ли други предложения за броя на членовете на Комисията 

по предложенията? 

Който е съгласен Комисията по предложенията да се състои от 

4-ма души, моля да гласува.  

Благодаря Ви. "Против" – Няма.  

Моля преброителите да съобщават броя. 

АЛБЕНА ПИСКОВА: Само ще Ви помоля  между отчитане 

вота "за", "против" и "въздържали се"  да има по-голям интервал, за 

да успеем да преброим. 

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Добре. 

АЛБЕНА ПИСКОВА: Ако може, да прегласуваме "за", защото 

не можехме да го отчетем. Но то явно ще е видно. 

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Колеги,  по молба на преброителите 

гласуваме "за", да се установи и кворумът. Ако може, колегата 

Малхасян да брои и нас на президиума. Албена ли ни брои? Добре, 

благодаря Ви. 

АЛБЕНА ПИСКОВА: "За" – 46. 

КРИКОР МАЛХАСЯН: "За" – 43. 

НИКОЛА ШОПОВ: "За" – 44. 

КАТЕРИНА МИХАЙЛОВСКА: "За" – 38. 

ПРЕДС. ИНА ЛУЛЧЕВА: Трябва да призная, че това не ми е 

силната страна, ще помоля главния секретар да ги смята.  

"За" – 171. "Против" – 2-ма. "Въздържали се" – няма. 

Кворумът в залата е 173. Приема се комисията да е от 4-ма 

души. 

Колеги, предлагам да гласуваме анблок за състава на 

Комисията по предложенията за решения, а именно Албена Йотова, 

Жана Кисьова, Златина Йовчева и Милен Ралчев.  

Който е съгласен, моля да гласува. 

"За" 171. "Против" - Няма. "Въздържали се" – 2-ма.  
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Общото събрание на адвокатите от страната със 171 гласа 

"за", без "против" и 2-ма "въздържали се"  прие следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Избира Комисия по предложенията за решения в състав 

Албена Йотова, Жана Кисьова, Златина Йовчева и Милен Ралчев.  

С това, колеги, приключи частта по отчитане дейността на 

висшите органи на адвокатурата. Оттук нататък предстои дискусията 

по докладите и отчетите. Виждате, че до 13,30 ч. е предвидено 

първата част, след това обяд до 14,30 ч. и отново дискусия. Частта 

дискусия относно докладите, които изслушахте – предложения и 

препоръки за работата на Висшия адвокатски съвет, ще бъде водена 

от зам.-председателя на Висшия адвокатски съвет колегата Валя 

Гигова. 

Аз искам в заключение да благодаря на всички председатели на 

адвокатските съвети за отзивчивостта и бързата реакция в случаите, 

когато сме искали тяхното съдействие, за да може да се реагира на 

спешни въпроси, включително и във връзка с подготовката на 

настоящото събрание.  

Лека работа на всички нас! (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, добър ден на всички и от 

мен. Започваме втората част, която очевидно ще мине в 2 части, първо 

до обяда и след обяда. 

Аз първо ще помоля избраната Комисия по предложенията и 

решенията да заеме първия ред, за да могат добре да чуват 

предложенията на колегите, да ги записват и формулират.  

Предлагам Ви и друг вариант, когато става въпрос за гласуване, 

понеже поне досега впечатлението, че повечето колеги са "за" дадено 

предложение, колегата Кисьова и колегата Милен Ралчев, 
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гласуването да бъде първо "против" и след това, ако малцинството е 

"против", просто да отчитаме "против" и "въздържали се", за да видим 

кои са "за", защото ще стане по-бързо.  

Нека да пристъпим към втората част, поне да я започнем. Вие 

имате думата и за изказвания, и за предложения, и за решения – 

заповядайте. Или как да го направим – да има записване, или с 

вдигане на ръка от залата. Аз повечето Ви познавам, нямам проблеми 

с вдигането на ръка. Писмените искания може тук да се правят, аз ще 

ги записвам в поредността, а тези, които вдигат ръка от залата, 

съответно ще получават думата от място. 

Заповядайте, колеги.  

Заповядайте, колега, Вие като член на комисията ще дадете 

пример как трябва.  

АЛБЕНА ЙОТОВА (АК – Пловдив): Колеги, действително се 

усети вятърът на промяната, чудесно е, че новият Висш адвокатски 

съвет започна добре и устремно мандата си. Аз лично одобрявам 

новия формат на отчетни доклади, които са представени в 

съответната секция на сайта на ВАдС.  

Имам една препоръка и един и въпрос. Препоръката ми касае 

регламента и начина на провеждане на общото събрание през 

следващата година и другите след нея, а именно начина, по който го 

провеждаме, струва ми се архаичен, мисля, че голяма част от Вас 

споделят това мнение.  

Считам, че е удачно дневният ред да е различен, като за целта 

в съответна секция на сайта, както разбира се и досега, да се 

публикуват сравнително рано, още в началото на януари, докладите 

и отчетите на съответните органи, като се създаде, предполагам, че 

има такава техническа възможност, форма за чат или секция, в която 

да могат всички колеги в рамките на определен срок преди общо 

събрание да отправят своите въпроси и предложения, като разбира се, 
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да има ангажирани членове на Висшия адвокатски съвет, които да  

разгледат тези предложения и въпроси, и своевременно да отговорят 

по възможност.  

Считам, че в дневния ред трябва да се отделя по-малко време 

на четенето на доклади и отчети, съответно повече време за дискусии. 

И мисля, че един такъв начин на организация на подготовката на 

общото събрание ще даде такава възможност, включително ще остане 

време за ритуални танци и за други мероприятия.  

Въпросът ми касае законопроекта за адвокатурата. всички 

знаем, че миналата година концепцията за този нов Закон за 

адвокатурата беше изготвена и въпросът ми е кога всъщност ще стане 

факт самият законопроект? Как ще се спазят и ще се спазят ли 

задължителните фази, именно предварителната оценка за 

въздействието му? Съответно публикуването на законопроекта с 

мотивите, доклада и тази предварителна оценка за въздействието, 

която е задължителна, знаете, по Закона за нормативните актове. 

След което възможността в определен срок да се вземат становища и 

да се направят предложения по този проект. След което тези 

предложения да бъдат разгледани и да се публикува отново по 

съответния начин обосновка за това защо са приети или не са приети 

съответни предложения.  

И предвид технологичното време, необходимо за спазване на 

всичките тези последователни действия и фази, дали имаме реалната 

възможност докрая на годината да имаме готов законопроект, който 

да е минал през предварителна оценка и обсъждане на становища, и 

да е готов за внасяне в Народното събрание? 

Благодаря Ви. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Благодаря Ви, колега. 

Други изказвания? Процедура? – Добре, Емилия Недева за 

процедура. 
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ЕМИЛИЯ НЕДЕВА (АК – Пловдив): Г-жо Заместник-

председател на Висшия адвокатски съвет, струва ми се редно да се 

гласува регламент за изказванията.  

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Вижте, колеги, аз нямам нищо 

против да гласуваме, обаче все пак свободата на словото в рамките на 

адвокатурата някакси не ми се вижда да ограничаваме с оглед на 

време. Аз знам какво имате предвид, защото имате много опит. Но 

другото, което е, нека да има самоконтрол, етични правила, които 

всеки да спазва, за не злоупотребява с времето. Аз мисля, че 

първоначалните изказвания винаги са по-дълги и след това започват 

да стават по-кратки. Но ако Вие имате конкретно предложение, 

веднага ще го подложа на гласуване. 

ЕМИЛИЯ НЕДЕВА (АК – Пловдив): Имам предложение 

изказванията да не надхвърлят 5 минути, струва ми се разумен срок, 

в който всеки, ако е опитен адвокат, ще може да постави акцентите, с 

които иска да занимае общото събрание. Предлагам регламент от 5 

минути.  

 ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, аз Ви предлагам следното. 

Нека да препоръчаме 5 минути, но ако сега някой пресрочи, дали да 

го прекъсваме? Аз лично не бих прекъснала колега. Но нека да 

подложа на гласуване предложението на колегата Недева 

изказванията да не продължават повече от 5 минути. 

Има ли "против" ограничаване на времето за изказване? Тук е 

много разделена аудиторията. Аз също съм "против".  

"За" – 98. "Против" – 49. "Въздържали се"  – 17.  

Приема се регламентът при изказванията да бъде до 5 минути – 

по предложението на колегата Недева.  

Следващият за изказване? Има ли колеги, които искат да вземат 

думата? Ако няма, аз мога да отговоря на въпросите на колегата.  

Заповядайте, колега Петров. 
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ДИМИТЪР ПЕТРОВ (АК – Варна): Уважаеми колеги,   

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет, 

Уважаеми г-н Председател, 

Съгласен съм с колегата Йотова от Пловдив, че действително 

през тези 6 месеца се усети вятърът на промяната. Малко ми е трудно 

да дам оценка за дейността, тъй като реално висшите органи на 

адвокатурата работиха само 6 месеца, независимо от това обаче моята 

оценка е положителна за дейността на всички органи на адвокатурата.  

Съществува обаче у мен известно безпокойство по отношение 

на това как бяха избрани висшите органи на адвокатурата и най-вече 

Висшият адвокатски съвет. Той беше извършен съобразно закона, но 

мисля, че смисълът на закона не беше спазен. От 14 членове на 

Висшия адвокатски съвет, без председателя, 12 от тях са членове на 

Софийската адвокатска колегия и основно на т. нар. адвокати 

съмишленици от неформалното обединение „Заедно за промяна“. Има 

само двама колеги, които са от страната, от Пловдив и от Варна, които 

обаче бяха в листата на това неформално обединение. И да се 

надявам, че няма да има проблеми, защото се страхувам да не се 

получи една конфронтация между адвокати от София и адвокати от 

страната. 

Само искам да напомня на колегите от Софийската адвокатска 

колегия, че през 2012 г., когато изборът на делегати от София беше 

касиран, колегите делегати от страната избраха висшите органи на 

адвокатурата и осигуриха подобаващо участие на колегите от София. 

Затова правя една препоръка към избора, който предстои след две 

години. 

Уважаеми колеги,  имате решения на Висшия адвокатски съвет 

обаче, които у мен предизвикват смут. Първото решение е за избор 

на заместник-главен секретар на Висшия адвокатски съвет. съгласно 

чл. 19 от Закона за адвокатурата Висшият адвокатски съвет избира от 



76 
 

основните си членове двама заместник-председатели и секретар. И 

това е било стриктно спазвано досега от всички състави на Висшия 

адвокатски съвет. Но в нарушение на закона според мен обаче този 

състав избра и заместник-главен секретар.  

Поставям с основание въпроса защо е необходимо да се избира 

зам.-главен секретар, след като в чл. 123, ал. 2 от Закона за 

адвокатурата е посочено, че при отсъствие на главния секретар той се 

замества от определен от председателя член на Висшия адвокатски 

съвет. И поставям тук с основание въпроса изплатено ли е 

възнаграждение за зам.-главния секретар през отчетния период и в 

какъв размер? 

Второ, пак с решение на Висшия адвокатски съвет продължи 

според мен порочната практика членове на Висшия адвокатски съвет 

да се избират за членове на Управителния съвет на Фондацията 

Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев". Съгласно чл. 14 от 

Закона от учредителния акт на Фондация Център за обучение на 

адвокати "Кръстю Цончев" Висшият адвокатски съвет осъществява 

цялостен контрол върху дейността на фондацията. У мен обаче 

възниква съмнение доколко Висшият адвокатски съвет ще 

осъществява такъв цялостен контрол, след като членове на Висшия 

адвокатски съвет са членове на Управителния съвет на фондацията?  

Този въпрос е разискван и на други събрания, и общо взето 

мненията бяха като това, което казвам днес пред Вас. 

Колеги, има един много интересен факт, посочен в доклада, че 

председателят и зам.-председателят на Националното бюро за правна 

помощ  са адвокати с временно преустановени права. Считам, че това 

е в грубо нарушение на закона, тъй като заемането на тези две 

длъжности съставлява пречка по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона 

за адвокатурата.  
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Член 15, ал. 1 от Закона за правната помощ разпорежда, че 

председателят и зам.-председателят на Националното бюро за правна 

помощ работят по трудово правоотношение. Решението е точно и 

ясно. Предполагам, че това е известно на колегите от Висшия 

адвокатски съвет, знам, че това е известно и на колегите от съвета на 

Софийската адвокатска колегия. При наличие на сключен трудов 

договор лицето просто не може да бъде адвокат, трябва да бъде 

отписано от регистъра на адвокатите. Ако обаче се окаже, че лицата, 

които заемат тези две длъжности нямат сключен трудов договор, това 

е пък друго нарушение от страна на Министерския съвет, които са 

назначили лица без трудов договор. 

Уважаеми колеги,  само две изречения. Интересна е 

информацията кои са другите участници в конкурса за подбор на 

управляващ изпълнител в дигитализацията на Висшия адвокатски 

съвет, освен фирмата Lex.bg. 

Правя следните две предложения за решения.  

Първо, общото събрание препоръчва на Висшият адвокатски 

съвет да отмени решението си за избор на зам.-главен секретар на 

Висшия адвокатски съвет.  

Второ, общото събрание препоръчва на Висшия адвокатски 

съвет да освободи като членове на Управителния съвет на Фондация 

Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" лицата, които са 

членове на Висшия адвокатски съвет.  

Благодаря Ви, колеги. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, други изказвания? 

ГЕОРГИ БАЕВ (АК – Пловдив):  Не е ли по-добре като се 

зададе въпрос, да се отговори на него, защото иначе ще стане 

какофония? 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: По първия поставен въпрос относно 

начина на публикуване на докладите и времето на тяхното 
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публикуване – предложението беше те да се публикуват в началото 

на януари. Това очевидно няма как да стане, защото трябва да се 

обобщи информацията, за да могат докладите да бъдат подготвени и 

съответно публикувани. Не забравяйте, че както финансовият отчет, 

така и докладът за дейността, и докладът на Контролният съвет, който 

е функция от Финансовия доклад и доклада на Висшия адвокатски 

съвет, няма как да се случат в началото на януари. Още повече че все 

пак се взимат предвид и докладите на адвокатските колегии, които 

имат отношение към съвкупната дейност на адвокатурата, 

включително се обобщават докладите и на Висшия контролен съвет, 

както видяхте, и в доклада на председателя на Висшия дисциплинарен 

съд, но тази препоръка може да бъде съобразена, като примерно има 

достатъчно разумен срок, да речем, две седмици. Затова едва ли е 

необходимо да бъде взето решение от общото събрание. 

 В интерес на истината всички доклади бяха готови по-рано. Но 

понеже взехме решение те да включват периода до 17.02.2022 г., 

затова те съответно бяха актуализирани, защото е редно да бъдат от 

събрание до събрание принципно, още повече когато си встъпил по 

средата на годината.  

Но това просто ще го имаме предвид, колега. Благодаря много. 

По отношение на Закона за адвокатурата какво е положението? 

Както знаете, предишният състав на Висшия адвокатски съвет 

изработи концепция, представи я на две конференции – м. септември 

2020 г., и след това я коментирахме отново, но вече не във формат на 

конференция, а на 4 проведени дискусии в рамките на 

Консултативния съвет, за който бяха поканени представители на 

всички адвокатските колегии, както и представители на сдружения на 

адвокатите. 

След проведения Консултативен съвет беше направен един 

много просторен доклад какво се споделя, какво не се споделя и 
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затова в Концепцията накрая се появиха твърде много алтернативни 

варианти. Като ръководител на тази формирана група в предходния 

съвет, поне за мен стана ясно, че много трудно ще стигнем до 

единомислие, защото има и поколенчески различия, и принципни 

различия относно начина на конституиране на органи и на 

провеждане на събрания, и прочее. 

Когато встъпи в длъжност на 6.08.2021 г. сегашният Висшия 

адвокатски съвет, той веднага избра Комисия по изготвяне на проект 

вече на Закона за адвокатурата, изхождайки от разбирането, че 

всичко е ясно – има алтернативи, но вътре в тази комисия ние ще 

постигнем съгласие. С оглед обещаното обаче от нас, че дейността ни 

ще бъде прозрачна Комисията по Закона за адвокатурата реши и 

покани колеги адвокати, които не са членове на Висшия адвокатски 

съвет, част от тях бяха работили по Концепцията, за да може да има 

колкото е възможно повече предложения и да се вземе мнението на 

повече колеги.  

Проведоха се 4 заседания, защото и на новите членове на 

съвета, и на новите членове на работната група им беше необходимо 

време, за да влязат, все пак тази Концепция е от 80 страници, 

сравнителноправните изследвания и текстовете на законите са, ако не 

ме лъже паметта, около 600-700 страници, с всичките становища това 

е един доста обемист материал.  

След 4 проведени заседания, когато ми се струваше, че всичко 

вече е ясно, горе-долу нещата са уталожени, на последното заседание 

през м. януари се стигна до абсолютно патова ситуация. Вече бяхме 

започнали и бяхме написали общата част от закона, говоря като 

текстове. Не искам да обяснявам, защото сигурно нямате съмнение, 

на 10 написана разпоредби от закона имаше 25 имейла, разменени 

между членовете на работната група, всеки със собствена редакция. 

И понеже се разделихме по основния въпрос, какво представлява 
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адвокатурата – дали адвокатурата е юридическото лице, упоменато в 

Конституция и тя представлява съвкупност от адвокатските колегии, 

които са самостоятелни юридически лица и къде членуват 

българските адвокати, дали членуват в съвкупната адвокатурата или 

в адвокатските колегии, както пише в сегашния закон, оттам започна 

наново цялото решаване на всички алтернативно поставени в 

Концепцията въпроси.  

И понеже не можахме да се разберем, естествено ние можехме, 

да речем, по някакъв начин имахме мнозинство, можехме да наложим 

решение, но изкристализира разбирането, че това трябва да го 

направи Висшият адвокатски съвет, защото Висшият адвокатски 

съвет съгласно чл. 122, ал. 1, т. 11 е единственият орган, който може 

да прави предложения за усъвършенстване на законодателството. 

Поради тази причина в качеството си на председател съм внесла 

доклад веднага след заседанието. Този доклад беше разгледан на две 

заседания, защото всички искаха да вземе решение Висшият 

адвокатски съвет.  

Решенията на Висшия адвокатски съвет по алтернативите в 

концепцията представляват Приложение 2 към доклада на Висшия 

адвокатски съвет, представен от неговия председател. Дотук 

стигнахме като последно на 17.02.2022 г. е взето решение по два 

въпроса за правноорганизационните форми на сдружаване на 

българските адвокати.  

Същевременно аз си подадох оставката като председател на 

тази комисия, след мен си подаде оставката колегата Жана Кисьова, 

защото, колеги, аз мога да Ви изложа съображенията, просто не може 

така. Нали в тези работни групи по всяко време участват различен 

брой лица, едните могат по едно време, другите могат по друго време. 

Ако възприемем принципа да се приемат решенията по отделните 

текстове, на принципа на мнозинството ще се получи голям 
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дисбаланс в самия текст на закона и Вие много добре знаете, че един 

закон е жив организъм. Аз категорично отказвам, след всичко, което 

е направено, това са повече от две години и половина, да продължа 

да се занимавам с това и затова си подадох оставката. Това е 

непосилен труд. Ние непрекъснато се връщаме от чл. 1 на закона или 

от първия принцип и тази работа буксува.  

Мога да Ви кажа какво е моето виждане за това как да се 

направи законопроекта, за да отговоря на колегата.  

Законопроект се прави от малък кръг хора, но се обсъжда от 

всички. Защото ако тръгнат да се пише текст от 10 души, колкото и 

да исках всички колеги да участват, то просто не става. Ако Ви 

изпратя разменените имейли по 10 члена от закона, Вие няма да 

повярвате, че това се случва. И това са хора, които сме работили по 

законопроекта, не които не сме.  

Така че оттук нататък решението е на Висшия адвокатски съвет, 

аз не мисля, че една оставка има нужда да бъде гласувана, да се избере 

нов председател, да се избере, ако трябва, нова комисия, но трябва да 

има доверие в хората, които правят нещо. и не на последно място, 

честно казано, ми дойде до гуша от критики във всякакви форуми. 

Ами като смята някой, че може да го направи по-добре от мен, от 

групата, която сме работили, защото аз имам задача да организирам 

нещата, да пускам zoom-срещите, да обобщавам информация, да пиша 

след това текстовете.  

А по отношение на процедурата, колега, Висшият адвокатски 

съвет не може да внася законопроекти. Така че общественото 

обсъждане може да бъде направено в рамките на внасяне на 

законопроекта от орган, който може да го направи. Това предполагам, 

че ще бъде министърът на правосъдието, който ако припознае 

изготвения проект, ще го направи. Но не се ли постигне съгласие, 

няма ли примиряване на различни виждания и интереси, кажете ми 
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как се решава въпросът? Едните казват – гласуване на делегатски 

принцип, другите казват – искаме пряко електронно гласуване. 

кажете как да се реши този въпрос? Ами не може да се реши, защото 

не е възможно.  

Така че това е, което аз имам да Ви кажа. Оттук нататък – 

каквото се реши. Но да работим две години и половина, да изготвим 

цялостна концепция и анализи, и да се върнем пак оттам, откъдето 

сме тръгнали, на мен ми се струва неразумно. 

Това е, което мога да Ви кажа.  

Понеже ме помоли колегата Христова да отговоря за зам.-

главния секретар, ще кажа няколко думи. 

Вижте, понеже работата във Висшия адвокатски съвет никак не 

е малко, особено тази, която касае финансово-стопанската и 

организационна част. Да, колеги, няма такава длъжност в Закона за 

адвокатурата, но то в Закона за адвокатурата няма много неща, даже 

няма и възнаграждения на хората, които стоят начело на 

адвокатурата, независимо дали е на Висшия адвокатски съвет, или на 

съответна колегия. Но все пак адвокатурата има самоуправление. В 

рамките на това самоуправление няма как органите, които 

осъществяват това управление да нямат възможност да осъществят 

оперативна самостоятелност.  

Когато се конституира съветът, се стигна до решението, че е 

хубаво, плюс това този опит беше много добър – от Софийската 

адвокатска колегия, в Софийската адвокатска колегия двама колеги 

изпълняват функцията на главен секретар и помощник-главен 

секретар, това са колегите Албена Пенова и Десислава Миразчийска, 

и много добре се справят. Защото наистина си разделят дейността. 

Ами ние сме действащи адвокати, днес единият има дело, утре 

другият има дело, трети има среща. И затова го направихме. 
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Сега, за възнагражденията – колко е получено не мога да кажа, 

защото нямам информация дали е получавал възнаграждение 

колегата зам.-председател, но, колеги, и да е получавал, ами той 

получава възнаграждение, защото е работил. Това решение е взето от 

Висшия адвокатски съвет, правилно или неправилно, то е било факт. 

Оттам нататък, ще каже главният секретар вероятно какви суми е 

получил колегата. Аз лично не мога да Ви кажа. Това, ако е толкова 

съществено колко пари е взел… Ами не знам.  

ЕЛИ ХРИСТОВА (главен секретар на ВАдС): Колеги, 

извинявайте, но тъй като има още малко минути до обедната почивка, 

сега аз ще отговоря на останалите въпроси, зададени от колегата 

Петров, просто справката не е в мен чисто физически на това място, 

ще я получите след малко, тъй като има запитване от Пловдивската 

адвокатска колегия, ще Ви кажа. 

По отношение на зам.-главния секретар нещата започнаха от 

това също, че се преценява, че ако се наложи на главния секретар да 

излезе в отпуск, било по болест, било, да кажем, защото и той е човек, 

не може да остане работата на Висшия адвокатски съвет без 

администриране. Уверявам Ви, че това е работа, която си е, мога да 

кажа, на пълен работен ден. Съвсем сериозно Ви казвам, толкова са 

много задачите. И за да не се налага всеки път Висшият адвокатски 

съвет да взима решение, затова се реши този мой-заместник в случая 

да бъде колегата Красимир Краев.  

Първоначално, първите месеци до Нова година 

експериментирахме варианта да си разделяме задачи, но не се оказа 

най-успешният вариант това, още повече имаше една основателна 

критика от страна на Висшия контролен съвет, които обърнаха 

внимание, че по този начин може да се получи нарушение на закона, 

тъй като главният секретар е длъжен и действително отговаря изцяло 

за всичко. Поради което не може да се делегира законово определена 
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отговорност на някое друго лице. Може да бъдеш заместен, но не и 

да делегираш изначално. Не е имало отделно възнаграждение на 

колегата Краев, ние си разделяхме възнаграждението до края на м. г. 

Трудно ми е да Ви кажа точно като суми какво е било, просто защото 

за м. август не беше пълноценен месецът и поради това. А иначе 

възнаграждението е 5000 лв. на месец на главния секретар, както 

знаете, и то се делеше на две.    

Висшият адвокатски съвет обаче в края на годината при 

формирането на бюджета за тази година реши, че тази практика не 

следва да се продължава през 2022 г. Дали нещо друго ще бъде 

решено за следващата година, аз не мога да Ви кажа, но за момента 

се върнахме към състоянието, което е било винаги в последните, не 

мога да кажа дали 10, дали 15 години, отколко години вече това 

възнаграждение е в този размер, но със сигурност е поне от 3 или 4 

мандата те не са променяни. 

Ако сте доволни от този отговор, няма да се връщам обратно 

след обедната почивка на размера на възнагражденията, ако не, ще 

видя справката и ще Ви прочета дословно.  

По отношение на членовете на Управителния съвет на 

Фондация Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев". Много 

голяма част от Вас знаят, защото се познаваме отдавна и отдавна са 

ангажирани в управлението на адвокатурата, че аз от години наред 

работя за Центъра за обучение на адвокати под някаква форма. 

Първоначално като доброволец, след това съм била научен секретар, 

след това съм била член на Управителния съвет, била съм и 

изпълнителен директор на Фондацията.  

Мога да кажа, че имам наистина много сериозни впечатления 

практически от създаването на Центъра, когато той работеше само с 

един директор – Миглена Тачева, и един секретар, който правеше 

абсолютно всичко. След това станахме трима – проф. Джеров, аз и 
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едно момиче, което също беше за всичко. Извървяхме много дълъг 

път. Но в управлението на решенията, които касаят дейността на 

Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", с изключение на 

предходния мандат, който беше до м. септември 2021 г., 

Управителният съвет включваше обикновено винаги председателя на 

Висшия адвокатски съвет, главния секретар, членове както на 

Висшия адвокатски съвет, така и председатели на адвокатските 

колегии. По този начин не се разкъсваше връзката между това, което 

Висшият адвокатски съвет има предвид като политика в 

квалификацията на адвокатите, и това, което реално прави Центъра 

за обучение на адвокати. 

Колеги,  моля, имайте предвид, че това е законова функция – 

поддържането и повишаването на квалификацията на адвокатите, 

вменена на Висшия адвокатски съвет. По закон той трябва да 

организира  Център, но това не означава, че той трябва да делегира 

това свое задължение на някакви трети лица извън Висшия 

адвокатски съвет.  

Имайте предвид, тези, които не са запознати, че бюджетът на 

Центъра за обучение на адвокати е изключително висок, той е от 

порядъка на 500-550 000 лв., че и повече годишно. Това не означава, 

че всички тези суми се разходват, искам да уточня това, при тях също 

е налице сериозна икономия, даже това е ставало причина много пъти 

Висшият адвокатски съвет да не изплаща всички дължими вноски, 

които е предвидил в своя бюджет. Но така или иначе се харчат едни 

много сериозни средства. 

Имайте предвид също така, че дейността по поддържане и 

повишаване на квалификацията, тя не е монопол на Висшия 

адвокатски съвет. Висшият адвокатски съвет не лицензира 

организациите и не финансира всички организации, които се 

занимават с това да обучават адвокатите.  
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Но какво ми направи впечатление на мен през последните 

години? 

Настъпи едно постепенно откъсване на Центъра за обучение на 

адвокати от Висшия адвокатски съвет, който практически 

получаваше два пъти годишно отчетни доклади за това какви 

дейности са извършени, който, разбира се, утвърждава плановете, 

учебните програми, утвърждава бюджета. Но практически нямаше 

никакъв поглед върху това какво реално се случва.  

Всички Вие днес сте получили една прекрасна книга , вероятно 

сте имали възможност, а вероятно не, да видите, че тя е една, обаче 

историческа книга. Тази книга е издадена от Центъра за обучение на 

адвокати "Кръстю Цончев". За нея са изразходвани около 45 000 лв., 

уточнявам, че не само от бюджета за 2021 г., една малка част и от 

бюджета за 2020 г. Но това е един разход, който не е присъщ за 

квалификационната дейност на адвокатите. Това е една инициатива, 

която… 

ВЕСЕЛКА КОЕВА: Защо Ели Христова отговаря на тези 

въпроси?  

ЕЛИ ХРИСТОВА: Сега ще Ви кажа, колега Коева, защо. 

Защото предложението…, но нека да довърша. 

Тази чудесна книга обаче не касае квалификацията на 

адвокатите, а за нея са изразходвани повече от 1/10 от бюджета на 

Центъра за обучение на адвокати. Това решение следваше да бъде 

взето от Висшия адвокатски съвет. Въпреки че аз се обърнах с молба 

към Центъра за обучение на адвокати да преосмисли този разход и да 

не поръчва толкова голям брой книги, че да се изразходват толкова 

много пари, това не беше възприето.  

Председателят на Висшия адвокатски съвет и главният 

секретар са участници по право в заседанията на Управителния съвет, 

но те нямат право на глас, имат само съвещателен глас. С други думи, 
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ние по никакъв начин не бихме могли да въздействаме върху 

разходването на средствата, така че то да бъде целесъобразно за това, 

за което е създаден Центърът за обучение на адвокати. 

Същевременно искам да Ви кажа, че само благодарение на това, 

че счетоводителят на Фондацията е счетоводител и на трудов договор 

във Висшия адвокатски съвет, позволи ние да разберем за този 

разход. Нямаше как иначе да разберем. Това означава, че утре ако 

Центърът за обучение на адвокати реши да има някъде другаде 

счетоводство, което да го обслужва, ние ще виждаме накрая едни 

обобщени данни, но няма да знаем какво реално стои зад тях.  

Много моля да не се приема като критика към Управителния 

съвет на Центъра за обучение на адвокати. Аз подчертавам това, че 

те са действали в полза на адвокатурата, но смятам, че 

целесъобразността на разходване на средствата трябва да бъде 

предмет на контрол от страна на Висшия адвокатски съвет.  

И тъй като си спомням как през 2017 г. в края на едно общото 

събрание на адвокатите от страната при останали изключително 

малко колеги тук, беше взето едно, мога да го нарека, за мен беше 

емоционално решение, да не може членове на Висшия адвокатски 

съвет да бъдат членове на Управителния съвет на Фондацията, и то 

основно аргументите бяха свързани с това да няма скрита форма, под 

която членове на Висшия адвокатски съвет да получават 

възнаграждение от адвокатурата, това беше всъщност идеята, се 

стигна до такава възможност, в която практически Центърът да се 

откъсва от Висшия адвокатски съвет.  

Затова в името на това да има лице, което да бди за това всички 

цели, които Висшият адвокатски съвет е заложил в своята програма, 

декларирал е пред Вас, че ще изпълнява, да бъдат изпълнявани, да се 

следи строго за това как се разходват средствата, затова предложих 
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да има поне един член на Управителния съвет, който да е член на 

Висшия адвокатски съвет. 

Много моля, независимо от това какви критики, примерно 

колегата Гигова би понесла за някакви други дейности, по никакъв 

начин да не се насочва срещу нея. Говоря за това, че тя е станала член 

на Управителния съвет – това стана, защото искахме да има лице, 

което има по-дългогодишен опит в управлението на адвокатурата и 

което да поеме ангажимента да изпълнява стриктно тези задачи, 

които ние сме възложили.  

Ако сега обаче, тук вече позволете, щях да повдигна аз тази 

тема като изказване по-късно, но правя предложение и моля 

Комисията да го запише – общото събрание на адвокатите от страната 

да отмени своето решение, с което не се позволява член на Висшия 

адвокатски съвет да бъде член на Управителния съвет на Фондацията 

Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев".  Това е моето 

предложение. 

И само в заключение, колеги, искам да Ви информирам, че 

Висшият адвокатски съвет когато се е кандидатирал пред Вас, е поел 

ангажимента да се изготви такава концепция за бъдещо развитие на 

квалификационната дейност на адвокатите, и по-специално на 

Центъра за обучение на адвокати, която да бъде съобразена със 

съвременните изисквания и основно да бъде оптимизирана по такъв 

начин, че средствата на адвокатите да бъдат харчени по начин, който 

да не позволява да отиват за посрещане на други много важни и много 

ценни дейности, но които не са съответно от това перо. 

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Аз Ви предлагам, колеги, ако 

искате, сега да излезем в обедна почивка и след това ще продължим.  

Колегата Райчинова искаше думата, но аз си мисля, че е хубаво 

да отидем на обяд.  
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* * * 

(Обедна почивка, 13,30-14,40 часа) 

* * * 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, много ви моля вече 

прескочихме часа, дайте да започнем, защото все пак имаме работа. 

Първо, ще помоля преброителите като влязат всички в залата и 

затворят вратите, да преброим кворума.  

Моля, колеги. Кворумът винаги е променящ се, защото едни 

влизат, други излизат, но поне в началото. А, при всяко решение 

кворум няма да броим, колега, никога не сме го броили. Има "за", 

"против", "въздържали се" – три варианта за гласуване. Ако под 

съмнение ще поставяме съвестта на адвоката, това е много страшно.  

Само че, за да преброим кворума трябва всички делегати да си 

вдигнат картите, защото има колеги, които нямат право на глас.  

Кажете, колеги. 

В залата присъстват 149 делегати. 

Първа се е заявила за изказване колегата Емилия Недева и след 

това останалите. 

ЕМИЛИЯ НЕДЕВА (АК – Пловдив): Здравейте колеги. За 

протокола, адвокат Емилия Недева, делегат от Пловдивската 

адвокатската колегия. 

Заставам тук, за да разсея някои спекулации, които се 

направиха във връзка с дейността на предходния състав на 

Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати. Няма да ви 

занимавам със собственото си виждане за това доколко решението на 

Общото събрание, с което решават, че не трябва членове на Висшия 

адвокатски съвет да бъдат едновременно и членове на Управителния 

съвет, е правилно или не.  
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Няма да ви занимавам и със становището си относно това 

можеше ли Висшият адвокатски съвет да не се съобрази с това 

решение доколко то е обвързващо.  

Считам обаче за срамно към Общото събрание да се отправя 

апел да отмени собственото си решение, с което приема, че не трябва 

членове на Висшия адвокатски съвет. Така е преценил Висшият 

адвокатски съвет, той е учредител на Фондацията, решил е, че 

членове на Висшия адвокатски съвет трябва да бъдат членове на 

Управителния съвет, и че Общото събрание, каквото и да реши, не е 

обвързващо за него.  

Трябва обаче да подчертая, че не липсата на информираност за 

това какво се случва в Центъра за обучение на адвокати е причина да 

бъдат избрани членове на Висшия адвокатски съвет. Първият състав 

на Управителния съвет, който създаде огромна публичност за 

дейността си, това е в миналия мандат съставът, в който аз имах 

честта да работя.  

На първо време, ние канихме не само председател и главен 

секретар на Висшия адвокатски съвет, които по закон имат право да 

участват в работата ни, но отправяхме покани и присъстваше целият 

Висш адвокатски съвет, ако е преценил, че дневният ред го 

информира. Със сигурност заместник-председателите са присъствали 

заедно с адвокат Ралица Негенцова и с адвокат Стефка Въжарова като 

бивши председател и главен секретар. Наред с това първи ние 

въведохме ден на отворените врати, в който всички адвокати можеха 

да се запознаят с дейността ни.  

Затова не са верни твърденията, че липсата на информация за 

дейността на Управителния съвет е причина да бъдат избрани членове 

на Висшия адвокатски съвет в този орган. 

На следващо място, уважаеми колеги, абсолютна спекулация е 

твърдението, че Висшият адвокатски съвет е разбрал от общата 
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счетоводителка с Управителния съвет за издаването на тази безценна 

книга, която имате раздадена. Това е така, защото издаването на тази 

книга, както и първия неин том за Съюза на българските адвокати 

беше залегнало в плана и програмата на Центъра за обучение на 

адвокати, утвърдени от Висшия адвокатски съвет.  

Да разбирам ли, че Висшият адвокатски съвет не е чел какво 

утвърждава или ако е чел какво утвърждава, се разчита на 

неинформираността на Делегатското събрание, затова че се разбира 

от счетоводителите разходите, които са направени?  

Нещо повече, сегашният състав на Висшия адвокатски съвет 

стъпи през месец август и за нашето заседание на 24 септември бяха 

поканени както обичайно председателят и главният секретар. Поради 

невъзможността си да дойде адвокат Ели Христова ни отправи писмо, 

в което между другото се казва: „От заглавието на книгата, която 

предстои да се издаде, разбирам, че тя се отнася до тема интересна и 

значима за българската адвокатура, поради което въпросът за 

издаването й трябва да бъде отнесен на вниманието на Висшия 

адвокатски съвет. Само че в плана и програмата за 

научноизследователската дейност, утвърдени от предходния състав 

на Висшия адвокатски съвет тази книга фигурира като издание на 

Центъра за обучение на адвокати и Центърът за обучение на адвокати 

е носител на авторските права. 

И още, да разсея съмнения, защото в почивката чух, че се 

подмята, че може би печатницата на тази книга се намира във Велико 

Търново, че може би бившият председател е възложил на някого да 

отпечатва тази книга, по договора с автора й доцент Евгени Йочев 

той избра издателството, което е СИБИ, и той избра научния секретар 

на тази книга, който е уважаваната от нас адвокат Даниела Доковска.  

В заключение, искам да ви кажа следното. Центърът за 

обучение на адвокати е задължен да развива и научноизследователска 
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дейност. Ако нямаше значение историята на българската адвокатура, 

нямаше да има и дисциплина „История на българската държава и 

право“. Родовата памет на адвокатурата е нейната история. За да 

знаем накъде сме тръгнали и къде отиваме, трябва да знаем какво са 

направили предците ни. Затова сърдечно Ви моля, прочете тази книга, 

прочетете и нейния първи том, и ще видите колко много-много път 

има да извървим, за да се равняваме с тези, които са оглавявали 

адвокатурата 40 и 50 години назад. 

Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, други?  

Извинявайте, само ще Ви помоля на микрофона да се 

представите, за да мога да Ви впиша. 

МАРИЯ ГРЪНЧАРОВА: Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми Главен секретар,  

Уважаеми Висш адвокатски съвет,  

Уважаеми колеги,  

Аз  няколко пъти се опитвах да стигна до трибуната днес и най-

после успях. (Ръкопляскания.) Ще бъда много кратка и много точна.  

Ще започна със Закона за адвокатурата.  

Колеги, 50 години съм в сферата на правораздаването, 35 

години съм адвокат. Аз съм жива история на адвокатурата и много от 

колегите знаят това. Забравяме миналото, правим неща, които водят 

до неясно бъдеще на адвокатурата. Този Закон за адвокатурата, който 

готвихме толкова години и в който аз бях в инициативната група, 

когато стигнахме до заключението, че има нужда от изменение на 

Закона за адвокатурата, след това прерасна в група, която изготвя нов 

Закон за адвокатурата.  

Колеги, нямаме нужда от нов Закон за адвокатурата и такъв 

няма да бъде приет още 100 години напред! И ще ви кажа защо. 

Защото ние сме адвокатура, която вече има традиции, която се е 
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установила и имаме нужда само от конкретни изменения в Закона за 

адвокатурата, които са в наш интерес. Затова трябваше и трябва да се 

върви към изменение на Закона за адвокатурата на по-важните 

членове и части, в които ние имаме интерес да бъдат изменени. И 

което изменение ще стане много по-лесно, отколкото да бъде издаден 

и приет от Народното събрание нов Закон за адвокатурата. 

Да не ви говоря за това какви опасности има за в бъдеще и какво 

отношение може да се получи към адвокатурата от страна на 

Министерство на правосъдието, от страна на Министерски съвет и 

т.н.  

Познавам много други институции, които са против нас и ние 

пропуснахме много важни моменти. Не участвахме и не взехме 

отношение когато нотариусите си приеха закона и отразяха 

половината от нашата работа. Тогава, когато съдебните изпълнители 

си съставиха закона и спряха още една част от нашата работа.  

Така че моето лично мнение и мнението на колегите, които са 

работили години напред и назад е това, че законът трябва да бъде 

изменен, но не да излиза нов Закон за адвокатурата. Защото това ще 

стане много трудно, трябва да имаме голямо лоби в парламента, 

каквото нямаме. 

Другият въпрос, който искам да повдигна, пак ще бъда много 

кратка, е това за работата ни с Националното бюро за безплатната 

правна помощ.  

Колеги, в страната има голям проблем. Не знам кои колеги вече 

имат сигнали за това, кои колеги имат отношение към това, но ние 

изпратихме една декларация от името на Адвокатския съвет при 

Адвокатска колегия - Ямбол до Висшия адвокатски съвет, не знам 

дали са я получили, до Националното бюро за правната помощ, 

където са я получили и където на мен ми казаха, че са получили 

нашето гневно писмо. Да, то е гневно, защото откакто приеха 
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измененията в Наредбата за заплащане на правната помощ от 7 

септември 2021 г. се получи едно жестоко орязване на окончателното 

заплащане на възнаграждението на служебните защитници, с нищо 

необосновано и засягащо нашите права и интереси. Нещо повече, то 

засяга и правата, и интересите на нашите клиенти. Защото, видите ли 

възнаграждението се определя от това колко заседания има, а не 

какво е направено изобщо. 

И другото, което било важно според ръководителя на 

Националното бюро за правна помощ, която вчера ми обясни, че те 

разполагат с националния бюджет, и че не могат така на лека ръка да 

раздават възнагражденията в по-големи размери, е това, че трябвало 

да се оценява нашият труд. Ние едно време се борихме съдът да не 

оценява нашия труд. Той да ни казва какво е качеството на нашия 

труд, той да ни определя колко да ни е заплащането. Имаше и 

моменти, в които изобщо не ни заплащаше. И сега какво се получава? 

Че Националното бюро отново започва да оценява нашата работа, 

качеството на нашата работа и да ни определя направо обидно 

възнаграждение за труд, който ние сме положили месеци наред. 

Защото делото се е решило в едно съдебно заседание. Това значи ние 

да не сме съгласни да правим споразумения с прокурорите, да не сме 

съгласни на съкратено производство, защото това е в интерес на 

подсъдимите, но не и в наш интерес. Обаче ако ние тръгнем в 

обратната посока, ще накърним правата и интересите на гражданите.  

Затова ние сме искали с това наше гневно писмо Висшият 

адвокатски съвет да вземе становище, докато разбрах от 

Националното бюро за правна помощ, че към момента Висшият 

адвокатски съвет няма становище и не е реагирал на тази Наредба, на 

нейните изменения, където има един голям диапазон от - до. И където 

могат да правят каквото си искат с нас и с нашия труд. 

(Ръкопляскания.) 
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ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Аз лично за първи път чувам за 

такова писмо, но може. Добре. 

 

Други колеги?  

Колегата Иван Димитров от Благоевград. 

ИВАН ДИМИТРОВ (АК – Благоевград): Добър ден, колеги. 

Взимам думата в качеството си на народен представител... 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Всички упреци към Народното 

събрание – към него. 

ИВАН ДИМИТРОВ (АК – Благоевград): Затова съм тук.  

Взимам думата като представител на Демократична България,  

народен представител в 47-ото Народно събрание във връзка с 

доклада на председателя и действително всички упреци, които бяха 

отправени към парламента като цяло, а и в частност към нашата 

парламентарна група, по отношение на внесеното искане от страна на 

Висшия адвокатски съвет за увеличаване на размера на нормативно 

признатите разходи.  

Въпросът ми е към председателя, тъй като аз и преди комисия 

съм разговарял с колегите от Демократична България, колегите, 

които са във Финансовата комисия, т.е. същите да окажат 

необходимата подкрепа на това предложение, а също така и 

впоследствие разговарях с нашите представители, като на опитите на 

г-н Ганев, който е всъщност един изявен специалист в областта на 

финансите и бюджетирането, на опитите на същия да защити самото 

предложение му е обяснено от председателя на комисията, че не е 

било представена мотивировка на направеното искане от страна на 

Висшия адвокатски съвет и това е било причината, поради която 

всъщност комисията не е могла да вземе решението, което би 

удовлетворило и нас, адвокатите.  



96 
 

И аз ще помоля господин Председателя, тъй като той в доклада 

си засегна тази тема и каза, че допълнително ще даде разяснения, ще 

го помоля да разясни всъщност обстоятелствата имало ли е въобще 

представени мотиви пред комисията, ако е имало - по какъв начин е 

станало това. 

Благодаря ви. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Благодаря, колега Димитров. 

Пошегувах се за упреците, нали, Вие няма как да понесете 

отговорността за цяло Народно събрание. 

Колега Дерменджиев, заповядайте. 

ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, дали може от място?  

Колега Димитров, благодаря за въпроса. Към всички делегати 

мисля да кажа, че колегата Димитров наистина каквото можа направи 

и неговият глас за нашето предложение е "за". (Ръкопляскания.)  

Също така обаче искам да отбележа, че тази критика, която ми 

се отправи, ми беше отправена и от самия Висш адвокатски съвет. На 

едно заседание бях така, леко спънат, защо съм си позволил да внеса 

това предложение в Бюджетна комисия.  

Сега, аз не обичам да се конфронтирам срещу органа, който е 

колективен и който в крайна сметка работя, но истината е, че това 

предложение е внесено в Народното събрание през 2019 г. от Ралица 

Негенцова на базата на решение на предходния Висш адвокатски 

съвет. Това, което направих аз – смених името на адресата, т.е. 

председателят на Народното събрание беше друг, мотивировката 

беше абсолютно еднаква, с леки козметични изменения. Всъщност аз 

изпълних решението, което беше на предходния Адвокатски съвет. За 

това не съм получил съответната санкция на сегашния съвет, 

съдействам просто, защото това беше нещо, което е искано от 2019 г.  

А истината, всъщност колега Димитров, искате късата или 

дългата версия? Дългата версия, добре. 
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Сега, когато е внесено това писмо 2019 г. е внесено от Ралица 

Негенцова с колега директно при тогавашния премиер. Правена е 

обосновка при председателя на тогавашната Бюджетна комисия 

Менда Стоянова и тя е направена на база 20 000 лв. годишен доход 

на адвокат. Защото логиката в закона е нашите нормативно признати 

разходи да бъдат на базата на годишен доход, тъй като се отчитат 

веднъж годишно, но естествено те имат месечно отражение на това, 

което се отчита от всеки от нас месечно. Като видях обосновката, 

която е била тогава, аз я внесох и отидох, просто използвах една 

възможност, че в този момент се гледаха измененията в ЗКПО, където 

можеше между първо и второ четене на Бюджетна комисия да се 

вкара и нещо различно. 

Говорих с председателя на Бюджетна комисия Каримански, 

който е от ПП "Има такъв народ" и той така доста възприе това, което 

говорихме и каза аз ще го внеса от мое име и от името на още трима 

депутати от нашата партия. Покани ме на първото заседание, на което 

отидох с колегата Петър Славов, който мисля, че е между нас, 

неслучайно съм отишъл с него. Това е един колега с дълъг 

парламентарен опит и е доста добре запознат с парламентарните 

процедури за разлика от мен. Отидохме заедно на това първо 

заседание, на което аз вече бях приложил писмото. Между другото 

членовете на Комисията по финанси бяха доста изненадани, защото 

между различните предложения за детски градини и прочие, 

изведнъж се появи и предложение от Висшия адвокатски съвет, което 

е свързано именно с това увеличаване на нормативно признати 

разходи. Бяха изненадани откровено и задаваха въпроси ад хок, бих 

казал, защото не бяха подготвени с нищо в ръце. Предложението беше 

внесено директно от Каримански с група депутати и между първо и 

второ четене в комисия. 
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Започнаха въпроси, които да ми задават, от които имаше от 

типа въпроси, които са съвсем за нас ясни, но за тях доста неясни. 

Например трябва ли адвокатът да има офис, на който да получава 

кореспонденция, защото тази обосновка, която направих на място в 

самата комисия, беше обосновка на базата на все пак едни 

приблизителни цифри, защото, както добре знаете, нито Висшия 

адвокатски съвет, нито някой друг прави статистика на доходите, 

които получават адвокатите. Пък и да ви питам, нали, няма и да ми 

кажете. Така че всичко при нас беше сравнително приблизително. 

Между другото едната част от обосновката беше, в смисъл 

обосновката беше на база осигуровки, които плащаме задължителни, 

на база приблизителни разходи за месечни наеми, евентуално за 

сътрудник, евентуално разходи абсолютно присъщи за дейността, 

които по преценка с колегата Славов ги докарахме до около 1000-

1100 лева на месец. При 1700 лв. месечен доход, предполагаем, на 

базата на 20 000 лв. годишно това означаваше повече от 60% разходи 

за дейността.  

Изтъкнах естествено и другите съображения, че ние се 

облагаме по този начин, т.е. не ние, ами, даже направих 

разграничение между адвокатските дружества, включително със 

статистика колко са те, адвокатите, ангажирани в адвокатски 

дружества – около 3000 човека. И другото беше представено от мен 

като адвокати на свободна практика. Тоест, адвокати, които са сами 

и които нямат възможности за допълнителни разходи да ангажират 

счетоводители и прочие. И всъщност това облекчение беше за тях, 

така беше и формулирано.  

Започнаха различни въпроси. Примерно бившият министър на 

финансите Ананиев ми каза – абе, г-н Дерменджиев, защо точно 60%, 

защо точно 40% пък ни искате 40%, нали казвате, че горе-долу са ви 

60%? И аз му казах ми г-н Министър, бивш министър, ами поне да 
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отидем в категорията на гъбарите, защото иначе ще отидем в 

земеделските производители със 60%. Нали, там минават разговорите 

съмнително дружески, вкл. представителят на БСП ме попита – абе, 

г-н Дерменджиев, Вие казвате, че адвокатите, така ние си смятаме, че 

адвокатите са едни заможни хора. Казах му –  г-н Гечев, това е мит, 

Вие си мислите, че е така, и една от причините да си мисля, че не е 

така, защото аз напоследък не чувам вицове за адвокати, никой не 

говори за адвокати нищо, когато не са интересни. Той казва – а, не, 

не, няма такова нещо и ми разказа един виц от времето на Тодор 

Живков за адвокат и политик. Казвам – не, това е старо. 

Между другото в тази връзка трябва да ви кажа, че не съм бил 

съвсем прав в това, защото ето онзиден примерно чух много така 

приличен виц за адвокати, който така ми прозвуча смешен. Ще ви го 

кажа. Нали знаете, всеки човек има ляво, дясно полукълбо на мозъка, 

а някъде има и женска и мъжка част му казват. А при адвокатите било 

обща и специална част. В рамките на шегата, колеги.  

Разговорът продължи в подобен дух, в смисъл моята 

мотивировка беше тогава тази. Тогава председателят на комисията 

каза добре, давам срок, Министерство на финансите не взе 

отношение, защото не бяха подготвени. И той ни каза тогава на нас –  

Министерство на финансите до 8 февруари да подготви обосновка, 

Адвокатският съвет също да подготви обосновка до 8 февруари, която 

ще разгледа на следващото заседание на второ четене, примерно беше 

може би на 10-и.  

След което аз вече подходих наистина от нашите позиции от 

по-новите ни позиции и направихме обосновка – аз, Петър Славов и 

колегата Илонка Райчинова, която е до мен и е изявен специалист по 

финансово право, няма нужда да ви я представям. Направихме 

съвместна обосновка, която точно на 8-ми я внесох, това е, г-н 

Димитров, за Вас информация, я внесох в парламента с входящ номер 
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и с писмо. Тя трябваше да бъде разпределена и разпространена между 

всички участници в комисията, за да бъде отговорено.  

Обаче между временно Министерството на финансите дадоха 

обосновка, която не е толерираща, да го нарека така, за адвокатите, 

защото те ни сложиха в обща категория „свободни професии“. Те не 

могат да направят разграничение колко са доходите на свободните 

професии, защото вие като попълвате данъчна декларация не пишете 

„адвокат“ или не пишете „артист“, или нещо друго. Те такава 

обосновка на практика не могат да направят за адвокатите. Ние бихме 

могли по-добре да направим.  

И аз тогава помолих някои колеги, с които се познаваме, да 

направят приблизителна обосновка, Вашата колегия даде 

приблизителна обосновка, т.е. потвърди тази обосновка на база 20 

хиляди лв. годишно. От Стара Загора мисля, че взеха подобно 

решение, в смисъл да подкрепят тази инициатива. А пък Варна ни 

изненадаха преди второто четене с тяхна обосновка, която отиде на 

една сериозна сума от 2500 лв. месечно. Явно обаче между Варна и 

Благоевград разликата е сериозна. Между другото тя беше внесена не 

през мен, а беше внесена директно в парламента и създаде известен 

дискомфорт, но въпреки това аз им благодаря на колегите, че все пак 

участваха активно в това. 

След това се появи случаят "Възраждане". Оказа се, че един 

наш колега депутат, между другото аз му изказах благодарност и в 

комисия на следващото заседание, на което бях, Петров, който внесе 

на собствено основание като депутат наново в същата комисия 

предложение в същия смисъл. Преди това се беше изказал няколко 

пъти в зала. Естествено, разбирате, че когато политическа партия 

внесе предложение, то се разглежда по много по-различен начин, 

особено ако е партия, която е в известен смисъл в конфликт с 

управляващата коалиция. Внесе се това предложение и то веднага 
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беше прегърнато от всички опозиционни партии. И на второ четене, 

когато отидохме с колегата Райчинова и с колегата Славов, позицията 

на управляващото мнозинство беше сравнително най-монолитна, 

гласува се 8 срещу 9 гласа "за" за нашето предложение, 8 "против", 

но с 5 "въздържали се". В комисия не можа да мине. 

Въпреки това колегата депутат каза – вижте, аз съм поел 

ангажимент, ще го вкарам това в зала каквото ще да става, което и 

направи следващия вторник. Не съм сигурен, че някой от депутатите 

е чел тази обосновка, за която ви казах, защото тя беше разпратена 

както трябва да бъде разпратена, но аз нали не мога да контролирам 

кой как чете. Обадих се на който както можах от колегите депутати, 

вкл. в деня преди гласуването, мисля че беше във вторник, в 

понеделник бях на среща с министъра на правосъдието по общи 

въпроси. Включително и на нея й казах –  колега Йорданова, Вие сте 

от една партия, очаквам да ни подкрепите за това нещо, което сме 

внесли, смятам че е справедливо, Вие сте била адвокат, познавате 

спецификата, знаете че това е справедливо, най-вече няма да натовари 

особено бюджета. Защото общият ни разчет за целия ефект към 

бюджета негативен би бил около 3 милиона, годишна база Ви говоря 

и то не приход да извадим да платим, а пари, които бюджетът няма 

да вземе от нас под формата на невнесен данък и то евентуално 

догодина. Знаете, авансова част и прочие. И това беше включително 

и моят разговор.  

На следващия ден в парламента стана доста интересно, защото 

управляващата коалиция на практика се разпука, защото 11 човека от 

ПП "Има такъв народ", тези, които бяха първоначалните вносители в 

комисията гласуваха "за", плюс Вас, колега Димитров, "за" което Ви 

приветствам и за Вашия глас, и на нас не ни стигнаха три гласа на 

практика, за да мине нещо, което е внесено от ПП "Възраждане". Това 
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ако се беше случило щеше да е, сигурно щяха да ни пишат всички 

вестници как сме пробили и какво сме направили. 

Но, колеги, това е, което направих. Търпя си критиките от 

Висшия адвокатски съвет, че не съм така, въпреки че 4-5 пъти го 

казвам на заседание, че правя такива срещи, в този смисъла, търпя си 

критиките, но ви казвам водил съм и други разговори след 

гласуването в зала и  не мога да ви обещая, защото знаете какво значи 

да обещаеш действия от трето лице на политици и прочие. Имам 

всички обещания, че с актуализация на Закона за бюджета, която ще 

бъде вероятно м. юни, това предложение ще мине. 

Това е, колега Димитров, което мога да отговоря. Достатъчно 

ли беше? Добре. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Благодаря. Други колеги за 

изказвания?  

Председателят на Пловдивската колегия, новоизбраният 

председател, всъщност се представете. 

Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАЕВ (председател на АК – Пловдив): Уважаеми 

колеги, адвокат Георги Баев, новоизбраният председател на 

Адвокатска колегия - Пловдив.  

В качеството ми на такъв ми беше възложено да задам три 

въпроса във връзка с отчета и доклада на председателя на Висшия 

адвокатски съвет, на главния секретар.  Тези въпроси са следните. 

Първи въпрос – какви по размер възнаграждения от бюджета на 

Висшия адвокатски съвет и на какво основание са били определени 

на членовете на Висшия адвокатски съвет през 2021 г.? 

Втори въпрос – има ли редовни членове на Висшия адвокатски 

съвет, които през 2021 г. са напуснали или отсъствали в продължение 

на повече от 3 месеца, и реализирана ли е по отношение на тях 

хипотезата на чл. 118, ал. 4 от Закона за адвокатурата? 
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И трети въпрос – какви суми са платени през 2021 г. за 

създаването и/или поддържането на Единния адвокатски регистър? 

Кой отговаря за поддържането на регистъра, по силата на какъв 

договор и при какви условия? Наблюдават ли се проблеми и/или 

слабости при работата на Единния адвокатски регистър? 

Ще помоля да бъде отговорено на въпросите, след което ще 

направя конкретни предложения за решение на общото събрание. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, през 2021 г. възнаграждения 

на членовете не са определяни, това са същите възнаграждения, които 

имаше при предходния Висш адвокатски съвет. Възнаграждението на 

председателя е 6000 лв., възнаграждението на главния секретар е 5000 

лв. Но не сме ги определили нашия състав, това са тези, които са били 

на госпожа Негенцова и на госпожа Въжарова. 

По отношение на тъй наречените заседателни възнаграждения  

– също не са определяни от сегашния Висш адвокатски съвет. Това са 

по 250 лв. заседателни на членовете на Висшия адвокатски съвет и 

други възнаграждения всъщност не са определяни.  

Ако питате за възнаграждението, което беше определено на мен 

в лично качество, аз съм поискала лично да бъде отменено това 

решение, един-единствен път има банков превод по моята банкова 

сметка, който веднага съм върнала. Защото аз го казах и преди 

заседанието на Висшия адвокатски съвет, на което естествено 

разбираемо не съм участвала, казах че аз не мисля, че който и да било 

член на Висшия адвокатски съвет може да бъде в граждански договор 

и да изпълнява конкретни задачи. Ако това възнаграждение не е за 

длъжност, единственият начин е да се получава по граждански 

договор. Така че това е, което е по отношение на възнагражденията.  

Единственото нещо, което мисля, че се определи допълнително, 

беше за, но просто ще ви подведа, нека да ме поправят, нека да каже 

колегата Христова – за участие в заседанията на председателя на 
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Контролния съвет и на втория член на Контролния съвет, който 

присъства на заседанията на Висшия адвокатски съвет, са по 250 лв. 

Също като на останалите членове. Но ние нарочно решение за това не 

сме взимали. 

Сега, какъв беше другият въпрос? Добре, значи какви суми са 

получени със сигурност аз няма как да ви ги кажа, но ги сметнете. 

Колкото заседания има всеки член получава по 250 лв. 

ЕЛИ ХРИСТОВА (главен секретар на ВАдС): Колеги, аз имам 

пред себе си справката, но смятам, че не е редно да занимаваме 

всички с подробностите. Ако искате, колега, заповядайте, може да ги 

видите.  

Само като допълнение на това, което каза колегата Гигова, 

искам да ви кажа, че действително има по една малка сума, в съвсем 

скромен размер от 400 лв., която е платена на няколко колеги, които 

са били членове на Комисията по електронния регистър, по 400 лв. 

Това са на колегата Стоянов и още няколко колеги, ще ви кажа. Има 

на председател на адвокатска колегия – това интересува ли Ви като 

член на тази Комисия по ЕАР, като платено? 

ГЕОРГИ БАЕВ: Само за Висшия адвокатски съвет. 

ЕЛИ ХРИСТОВА: Само за Висшия адвокатски съвет се 

интересувате. Сега ще Ви кажа. Емил Ядков – същата сума. 

Красимир Краев е като член на Комисия за отваряне на оферти, 

е бил със същата сума. Нели Виодорова като член на Комисията за 

установяване на проблеми в ЕАР. При нея обаче е по-голяма сумата 

– 1000 лева.  

Ами поименно, въпросът е зададен поименно да отговорим. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колега, Ядков, само си включете 

микрофона. 
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ЕМИЛ ЯДКОВ (АК – Благоевград): Само искам да кажа, че 

дотолкова, доколкото аз разбрах въпроса, се касае за настоящия 

състав на Висшия адвокатски съвет. 

ЕЛИ ХРИСТОВА (главен секретар на ВАдС):  Не, за цялата 

2021 г.  

ЕМИЛ ЯДКОВ (АК – Благоевград): Ами за цялата 2021 г. Вие 

правихте отчет и те са посочени там. 

ЕЛИ ХРИСТОВА (главен секретар на ВАдС):  Да, да, това е, 

въпросът е поименно. 

ЕМИЛ ЯДКОВ (АК – Благоевград): Значи за бившите членове 

на бившия Адвокатски съвет можете да направите справка въобще и 

не само за тях, а и за настоящия състав. Защото Вие съобщавате в 

момента възнаграждения, които са били гласувани за изработването 

на Наредбата и за приемането на техническото задание, което беше 

изпълнено по Единния адвокатски регистър и това са за неща, които 

не касаят въпроса за управлението на Единния адвокатски регистър в 

момента. 

ЕЛИ ХРИСТОВА (главен секретар на ВАдС):  Колеги, 

понеже финансовият отчет обхваща периода от 1 януари до 31 

декември, аз въпросът го видях в писмен вид как изглежда на 

Пловдивската колегия, затова отговарям по този начин. 

По отношение на следващия въпрос дали има редовни членове, 

които са напуснали или са отсъствали през миналата година - няма 

такива членове.  

По отношение на колега, който може да се каже, че застъпва от 

миналата година и тази, също Висшият адвокатски съвет направи 

проверка и прецени, че няма основание да приеме, че е налице 

хипотеза на чл. 118. 

По отношение на ЕАР мога да ви дам справка по-подробна, ако 

искате от това, което е в Годишния финансов отчет, но аз Ви прочетох 
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в доклада договорите, които имаме с различни дружества във връзка 

с ЕАР. Ако Ви интересува за минало време, откакто въобще нали ЕАР 

е тема, това е друг въпрос. Мога да Ви кажа, че това е за периода от 

2019 г. до 2021 г. Това ли е, колега? 

ГЕОРГИ БАЕВ (председател на АК – Пловдив): Въпросът е 

през 2021 г. какви суми са платени за създаване и поддържане нали и 

вече какви са проблемите и слабостите. 

ЕЛИ ХРИСТОВА (главен секретар на ВАдС):  Значи, колега, 

аз, сега ще Ви кажа пак. 

ГЕОРГИ БАЕВ (председател на АК – Пловдив): Задавам 

въпроси, които са ми възложили на мен да задам, и очаквам отговори, 

очевидно в доклада .... 

ЕЛИ ХРИСТОВА (главен секретар на ВАдС):  Добре, колеги, 

аз в името, в името на това да има яснота отново ще повторя за какво 

става въпрос. 

Разходите за дигитализация практически са били изпълнени на 

126%, защото още към 31 юли 2021 г. в предходния мандат е имало 

надхвърляне, преизпълнение с 11%, а до края на годината този 

процент се е увеличил. Общо за годината преизпълнението е със 100 

909 лв. като общата сума за дигитализация (само секунда да видя, 

колеги, защото да чета по-подробния доклад, сега ще ви кажа), 

съжалявам, че в момента, в отчета има да, колеги, но просто чета в 

по-подробния отчет и в момента ми е малко трудно да намеря 

сумирания вариант. 

Другото, което мога да Ви кажа, е отново да повтаря, моля… 

Колега, искате ли писмено да получите, за да не повтарям 

отново пред цялото събрание или искате сега? 

Не, още по-подробно ако искате, ако ви интересува. Още по-

подробно ако искате, защото, всъщност има аналитична, нали 
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аналитична справка, която включва до най-малкия разход. Можем да 

ви го предоставим това, колеги от Пловдив. 

Който проявява интерес, да. Освен това, колеги, освен това, 

колеги, има нещо друго. Справката е тук, ако желаете, колега Баев и 

колега Гунчева, може дори и сега на момента може да ги видите. Ето, 

главният счетоводител е на втория ред, заповядайте. Това е, което 

мога да ви кажа накратко по тези въпроси. 

ГЕОРГИ БАЕВ (председател на АК – Пловдив): Въпросът с 

Единния адвокатски регистър, да прескочим първите два въпроса 

нали за възнагражденията, според мен въпросът с Единния 

адвокатски регистър е доста тежък и сериозен, защото всички знаем, 

че беше направен нов регистър и затова от предходния Висш 

адвокатски съвет беше платена една  доста сериозна сума. По мои 

данни около 1 000 000 лева, ако не се лъжа.  

СТЕФКА ВЪЖАРОВА (от място): Няма такова нещо, вижте 

в Годишния финансов отчет на сайта на Висшия адвокатски съвет. 

ГЕОРГИ БАЕВ (председател на АК – Пловдив): Добре, ако е 

по-малко поправете ме и кажете колко. Добре.  

Оттам нататък, доколкото разбирам, в момента има голям 

проблем с поддръжката на този Единен адвокатски регистър. Оттам 

нататък има и сериозни проблеми в този регистър и ще Ви кажа 

конкретно за мене, сега като встъпих като председател на Адвокатска 

колегия – Пловдив, изкарах си електронен подпис и трябваше да 

почна да работя с регистъра. При което, влизайки с електронния 

подпис, служителите ми казаха, че трябвало Висшият адвокатски 

съвет като си вляза с подписа, някой да ме види и да ме одобри.  

Влязох аз два пъти с подписа, не знам кой ме видя и ме одобри, 

всъщност отговорът беше, че не съм видян и одобрен. Но 

междувременно аз влязох в тази част от регистъра и в графата, където 

трябваше да се сложат кои хора ще работят с регистъра, аз съвсем 
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спокойно махнах част от старите членове на Адвокатския съвет, 

които повече нямаше да продължават да работят. Впоследствие се 

оказа, че аз не съм бил, не са ме видели и не съм бил добре, защото 

междувременно аз съм се водил с прекъснати права от миналата 

година, когато всъщност миналата година аз съм си сменил адреса. 

Да, но в регистъра излиза, че аз от миналата година не съм действащ 

адвокат. Така.  

След което обадихме се тук-там, поправих го този бъг, но ето 

сега проверявам отново по моята партида, аз преди това никога не 

съм я гледал, и забелязах че аз съм започнал да бъда адвокат през 

2011 г. Тоест, то се оказа, че нямам и 15 години стаж, как станах 

председател, не знам? А аз съм от 2005 г., да. И всъщност се оказа, че 

има огромни бъгове с този регистър, за който са дадени адски много 

пари. 

И сега, в момента ни беше разпратен един договор, който ще се 

сключва с "Lex.bg.БГ" за поддръжка. Защото доколкото разбирам има 

проблем с "Банчев-Колев" ЕООД. И в тази връзка ще моля да дадете 

малко яснота, да внесе какво се случва с "Банчев-Колев" ЕООД и 

какви са проблемите.  

Но, да обърна внимание на този договор с "Lex.bg.БГ" и 

последното заседание на Висшия адвокатски съвет, ако не греша, от 

17 февруари, на който се е взело следното решение: 

"Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да 

сключи договор с "Lex.bg. БГ" със съдържание, както е предложено в 

материал с еди-кой си входящ номер, с корекциите, направени от 

адвокат Гигова." Само ще вметна, че този договор с "Lex.bg.БГ" 

предвижда два компонента –  единият е поддръжка на този регистър, 

а другият е управление на бъдещи проекти. И общата сума по този 

договор е 8000 без ДДС.  
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Това решение е прието на това заседание на Висшия адвокатски 

съвет, но от гласували 13 членове, "за" са 8; 4, между които 

председателят, зам.-председателят и главният секретар са гласували 

"против", 1 "въздържал се" и двама членове не са участвали.  

Понеже аз имам спомен, че когато се сключваше договорът с 

"Банчев-Колев" ЕООД за този регистър отново имаше някакво такова 

съпротивление. В смисъл не се взе единодушно, т.е. имаше някакви 

лагери. Този случай и този договор, който в момента се е взело 

решение да бъде сключен, отново ме притеснява. Очевидно висшият 

орган няма единодушие във връзка със сключването на този договор. 

И очевидно председател, зам.-председател и секретар би трябвало 

това да са най-запознатите, най-важните членове на съвета, гласуват 

"против".  

И в тази връзка аз ще предложа на общото събрание да вземе 

следното решение: "Общото събрание на адвокатите от страната 

на основание чл. 124, ал. 2 от Закона за адвокатурата задължава 

председателя на Висшия адвокатски съвет да не сключва договор 

с "Lex.bg. БГ", ако няма решение на Висшия адвокатски съвет 

взето с квалифицирано мнозинство повече от 3/4 от всички 

членове на съвета." 

Очевидно е, че този договор в този му вид не получава 

единодушие или по-голямо мнозинство. И ми се струва, че трябва, 

дали ще е с "Lex.bg. БГ", дали ще е с някоя друга фирма, но ще трябва 

да има, да се избере фирма, която да има по-голямо мнозинство и по-

голямо съгласие относно въпроса, че това е фирмата. Защото иначе, 

в противен случай, ми се струва, че 8000 лв. с ДДС стават 9600 лв., 

за 12 месеца са около 120 000 лева. Ще тръгнат в една посока към 

една фирма, а дали ще бъде разрешен проблемът, не е ясно. 

И още едно предложение, извън Адвокатския регистър, във 

връзка с това, което чух от отчета за бюджета и това, че от бюджета 
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са спестени около 700 000 лева. Имаше решение на Общото събрание 

преди две години да бъде намален членският внос и да бъде 

възстановен към стария такъв – 10 лева. Аз считам, че това не трябва 

да се случва и че в крайна сметка този членски внос в размер на 20 

лева е добър и поносим, както и съответните колеги допълнително си 

имат месечни вноски.  

Но в тази връзка, понеже очевидно във Висшия адвокатски 

съвет се генерират доста големи резерви, преди две години бяха 

2 000 000 лв., сега вече са 4 000 000 лв., т.е. горе-долу по милион на 

година. Аз ще направя следното предложение: общото събрание на 

адвокатите в страната предлага на Висшия адвокатски съвет да 

вземе решение, с което да се увеличи процентът от събрания 

членски внос, който се предоставя на адвокатските колегии в 

страната от 10% на 20%. Тоест, идеята ми е от месечните вноски 

към Висшия адвокатски съвет да не се дават само 10% към 

адвокатските колегии, а да се дават 20% и по този начин да не се 

налага адвокатските колегии, които имат проблем с бюджета, да 

увеличават техния членски внос. 

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Има ли други за изказване? 

Колега Стоянов, заповядайте. 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ (Софийска адвокатска колегия): 

Уважаеми г-н Председател,  

Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет,  

Уважаеми делегати на общото събрание,  

Аз мисля, че адвокатурата има два големи проблема. И тези два 

проблема мисля, че са в причинно-следствена връзка един с друг, като 

ще започна малко нетипично от следствието. И понеже времето е 

кратко, въпреки че не обичам по този начин, тъй като всеки случай е 

сам за себе си, за да ме разберете най-бързо какъв е първият проблем 
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на адвокатурата, ще ви го опиша чрез пример, чрез една случка, 

която, най-ми е прясна и най-показателна според мен какъв е този 

проблем.  

Само преди една седмица в съдебно заседание процесуалният 

представител на другата страна, също колега адвокат, направи 

следното изречение по време на устните състезания: „Да, аз разбирам, 

че договорът е неформален и може да бъде сключен устно, но 

писмената форма е форма за валидност на този договор." 

Мисля, че всички може да си направите заключението. Лично 

за мене, моето заключение е, че подобно изречение не би следвало да 

е възможно да излезе от устата на човек, който е сложил званието 

"адвокат" пред името си. Да не говорим това да се случи в съдебно 

заседание по време на устни състезание.  

Лично от първа ръка знам за колега, който е взел изпита и е бил 

вписан за адвокат, който колега не е знаел, че в гражданския процес 

има различни видове искове, че има установителен, че има 

осъдителен, конститутивен иск. Мислите ли, че е допустимо в нашите 

редици по този начин да влизат хора?! Това е първият много сериозен 

проблем, който имаме в адвокатурата и го описах с примери, за да не 

кажете – кой си ти Стоянов, че да съдиш, нали, кой трябва да е в 

редиците и кой не?  

Разбира се, тука е трудно да бъде вдигнат пръстът срещу 

Висшия адвокатски съвет и да се каже как сте допуснали такива хора 

да станат адвокати, тъй като много добре знаем, че адвокат може да 

се стане и без да бъде положен изпит. С 5 години стаж има хора 

юрисконсулти, намират си работа и след това влизат в нашите 

редици. И как даден колега е влязъл или не, но аз си мисля, че и 

Висшият адвокатски съвет донякъде се намира в известен конфликт 

на интереси, ръководейки процедурата по вписване в колегиите и в 

адвокатурата, защото всеки един вписан адвокат представлява 
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членски внос за Висшия адвокатски съвет, представлява встъпителни 

вноски.  

(Реакция от залата: Е, е-е-е!) 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ: Разбирам, че е, да, е малко несериозен 

този аргумент, но това ни води до втория проблем, който смятам, че 

има адвокатурата. И този проблем е Висшият съвет е организирал 

тази година и е дал награда за есе на тема "Независим ли е 

адвокатът?" И аз мисля, че при сегашните условия адвокатурата не е 

независима и не е самоуправляваща се.  

И ще ви кажа защо. Защото в момента всичко, което ние 

правим, вкл. ние не можем да контролираме достъпа до собствената 

си професия. Ние не можем да определяме кои са органите на тази 

професия; ние не можем да определяме какви са правомощията на 

тези органи на тази професия. И колкото и на мен да не ми харесва, 

когато ние адвокатите се сравняваме с другите свободни юридически 

професии, като нотариусите и частните съдебни изпълнители, и аз 

намирам това сравнение за неправилно, тъй като който иска нека да 

стане нотариус и да стане частен съдебен изпълнител, в крайна 

сметка, ако смята че е по-добра, но чисто принципно както 

Нотариалната камара, така и Камарата на частните съдебни 

изпълнители определят една голяма част от компетенциите и начина 

на работа на тези два органа с устави. Докато ние сме изцяло 

ограничени и поставени в зависимост от това дали някое наше 

предложение ще бъде прието от Народното събрание.  

И в този смисъл аз смятам, че адвокатурата не е независима и 

самоуправляваща се, защото ако решим да променим това с 5-те 

години записване в професията, ние не можем да го направим. Аз съм 

съгласен с колегата, който се изказа преди това и даже смятам, че 

съставът на Висшия адвокатски съвет трябва да е толкова голям, че 

дори за най-малката колегия, Кърджалийската, да има квота в този 
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състав. Но ние можем ли да я направим тази промяна, дори да се 

опитаме да я гласуваме? - Не, не можем. Трябва да ходим като дечица 

от един определен малцинствен произход да се молим всеки път на 

законодателя за всяко едно нещо и преди малко говорихме подобно, 

което ни касае.  

И аз си мисля, че смисълът конституционната разпоредба, 

която казва, че дейността на адвокатурата се определя със закон, не в 

смисъл цялата и всичката ни дейност да бъде записана в закон и ние 

да не можем нищо да променим. Мисля, че смисълът е да не е 

възможно друг орган да ни налага някакви правила.  

И тъй като бяха направени няколко конкретни предложения, 

извинявам се, само за 1 минута ще взема отношение и по тях. Едното 

изказване беше във връзка защо е необходим изцяло нов Закон за 

адвокатурата. Аз смятам, че е необходим такъв и той да бъде 

максимално кратък и много неща да ни бъдат предоставени на нас да 

ги определяме.  

Но защо беше необходимо това? Защото преди само две-три 

години едно Общо събрание прие две решения. Едното беше да бъдат 

приети промени в Закони за адвокатурата, другото беше за изцяло нов 

закон. Тоест, едно и също общо събрание прие противоречиви 

решения и аз го помня, тъй като това беше първото събрание, на което 

бях делегат.  

А по втория въпрос, свързан с Управителния съвет на Центъра 

за обучение на адвокати, аз мисля не просто че е допустимо членове 

на Висшия съвет да бъдат в този Управителен съвет, а смятам, че 

всички членове на Управителния съвет на Центъра, който получава 

почти изцяло финансирането си от Висшия адвокатски съвет, трябва 

да са членове на Висшия адвокатски съвет. И по този начин общото 

събрание, избирайки членовете на Висшия съвет, ще има контрол и 

върху управителния орган на Центъра за обучение на адвокати. 
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Благодаря ви за търпението. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Баев, ще ви отговоря за 

регистъра донякъде аз, ще дам след това думата на колегата Асен 

Георгиев, който е председател на комисията.  

Малко предистория просто защото няма начин –  в два съвета 

съм била. Предишният  Висш адвокатски съвет взе решение да прави 

Единен регистър защото имаше такова настояване от цялата 

адвокатурата. На всяко събрание се повтаряше непрекъснато: 

дигитализация, дигитализация, дигитализация. Ние преди този 

регистър си имахме едни що-годе прилични производства по 

вписване и Вие го знаете, защото сте член на Адвокатски съвет, които 

не бяха направени по единен електронен вид. В голяма част обаче, от 

колегите си имаше електронно направени производства, без да са 

еднообразни и еднотипни.  

Когато обаче се настояваше толкова много за тази 

дигитализация, Висшият адвокатски съвет взе решение да се сключи 

договор с "Банчев-Колев" ЕООД, първо, за актуализация на стария 

регистър и след това за създаване на електронни пътеки за самото 

вписване.  

Сега, аз не знам колко пари са дадени, сигурно не е много 

сложно да се установи от предишни отчети. Ние си имахме един доста 

добър регистър и всички го знаеха, само че не беше на Висшия 

адвокатски съвет. Той се администрираше, той беше регистър на 

"Lex.bg. БГ" и си работеше доста добре. Но ние на база на 

настояването –  ние, говоря предният Висш адвокатски съвет, на база 

на настояването на адвокатурата взехме и сключихме тези договори. 

Без, според мен, да предполагаме, че тоя път никак няма да е лек, ще 

иска много голямо участие от страна на адвокатурата, защото ти не 

можеш да викнеш която и да било фирма и да кажеш: абе, я ми 

направи един регистър. Защото регистърът се прави технологично от 
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IT- специалисти, ама именно адвокатите са тези, които трябва да 

кажат как да бъде конструиран този регистър.  

Аз лично не съм участвала в този процес, не искам да се 

оправдавам по никакъв начин, защото моето мнение винаги е било, 

че това не ни трябва. Обаче, се оказа, че след като се направи този 

регистър в него има здраво рационално зърно и то касае именно тези 

административни пътеки по вписванията.  

Да, прави сте, има бъгове в системата, обаче проблемите не са 

само бъговете в системата. Защото ние имахме, първо, процес на 

миграция на данни. Ако едни данни са грешно заложени и подадени, 

ами те грешно ще бъдат .пренесени. Така че, причините за недоброто 

функциониране на ЕАР са три. Понеже някак си, така се наложи аз да 

подпиша рекламационното писмо към "Банчев-Колев" ЕООД, много 

добре съм изследвала този въпрос и ще ви кажа, три причини има.  

Първо, лоша миграция на данни. 

Второто е недостатъчно по нашето писмо, недостатъчно добре 

изпълнено задание от "Банчев-Колев" ЕООД. 

Обаче има и една трета причина – недобро достатъчно добре 

поръчано задание на "Банчев-Колев" ЕООД. Когато ние изпратихме 

това писмо, те ни върнаха отговор. Този отговор го изпратихме на 

всички адвокатски колегии, защото отговорът беше – не сте прави, 

ние сме си свършили работата и  т.н. Това писмо беше изпратено на 

всички адвокатски колегии, за да кажат кое е вярно, кое не е. Защото 

ако "Банчев-Колев" ЕООД са си изпълнили задълженията, както 

трябва, вината е у нас. Ако не са ги изпълнили, ще трябва да си 

отстранят недостатъците без пари, а ако не желаят да го направят, 

трябва да го възложим на някой друг, ама трябва да си търсим 

обезщетението от "Банчев-Колев" ЕООД.  

В общи линии са съвършено просто с този регистър. За мен е 

ненужно да се усложняват. Да, има решение на съвета, ние не сме 
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униформени полицаи, ние не живеем във времето, когато ЦК 

определяше как ще се вземат решенията и когато и законите се 

гласуваха със 00% единодушие. Да не говоря, че изборите се печелеха 

по този начин.  

Да, съветът има мнозинство, има различия, но винаги е било 

така. Аз лично съм гласувала против  сключване на договорите за  

ЕАР. Ами това не означава, че тези договори, като член на съвета, не 

съм била задължена да ги изпълнявам. Напротив, точно защото сме 

юристи знаете, че това се определя от мнозинството.  

В момента се намираме в една много деликатна ситуация. И 

защо казвам деликатна? Защото ние ще трябва да надграждаме тоя 

регистър при всички случаи, ако всички в тази зала искат да можем 

да се свържем с програмата ЕПЕП. За да се свържем с тази програма, 

ние трябва да имаме перфектно работещ Единен адвокатски регистър, 

защото като отида във Висшия съдебен съвет, където, така, нали, се 

занимавам с този въпрос, те казват – абе, я си оправете вашия 

регистър и кажете кой ще ви е идентификаторът. Защото ние още не 

сме казали на ВСС кой ще е идентификатор. БУЛСТАТ ли ще е, 

защото знаете, че има изменение на закона. Булстатът е номер, който 

задължително трябва да фигурира във всички други регистри. Както 

знаете в нашия регистър БУЛСТАТ-номер няма. (Реплики от залата.)  

Чакайте сега, има, ама не може да се пренесе автоматично. Това 

е голямата драма.  

Така че, ние в момента, защо ни трябва IT-одит и IT-

мениджмънт? Защото в момента има 7 фирми, точно 7, които се 

занимават с нещо електронно във Висшия адвокатски съвет. Аз даже 

за едната не подозирах. Фирмата на Томов я разбрах след 4 години и 

половина пребиваване във Висшия адвокатски съвет, че и още една 

фирма има. То не е ""Нетпойнт сървисис", то не е "Банчев-Колев" 
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ЕООД,  то не е, каква беше другата, както и да е, 7 фирми, вижте ги в 

доклада.  

Затова на нас ни трябва някой, който да направи анализ, първо, 

и да каже, това не може да го направи този, който поддържа, защото 

поддръжката е да се обадите по телефона и да кажете: не мога да си 

направя вписването – този пример, който Вие дадохте. И затова 

трябва някой, който е специалист в областта да каже: това, което са 

ви казали "Банчев-Колев" ЕООД, не е вярно, търсете си парите от тях, 

или искайте реално изпълнение. Това, което са ви казали "Банчев-

Колев" ЕООД е вярно, а сега ходете си платете.  

Знаете ли колко е офертата на Банчев-Колев за оправяне на 

регистъра и за рефакторинг? 500 000 лева! (Неодобрение в залата.) 

Е, как, е как да се съгласиш с 500 000 лева, ако не ти е казал 

някой трябва ли ти, не трябва ли ти.  

Лично аз имам един мой много близък приятел, много добър 

консултант, който казва: „Абе, вие луди ли сте? Как ще правите 

факторинг за 290 хиляди лева, при положение че току-що сте 

направили регистър?“ 

Затова ние пуснахме обява с точно конкретни задачи, които са 

в сферата на IT-мениджмънт. И когато говорим за управление на 

проекти, имаме предвид не един, два или три проекта, а имаме 

предвид първоначален анализ, който трябва да каже трябва ви едно, 

две, три, пет или не ви трябва. И ако това ви трябва, трябва да 

направите тези привръзки. Лично аз съм ходила в „Информационно 

обслужване“ заради ЕПЕП. 1 юли идва след колко време, след 4 

месеца, нали така? На 1 юли, ако не се промени ГПК, от 1 юли нито 

един български адвокат не може да подаде нищо на хартия, само чрез 

ЕПЕП. Е, как ще го подаде чрез ЕПЕП, като няма идентификация 

единна в ЕПЕП. Няма как да стане.  
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Да не ви обяснявам, защото това е много дълга история как се 

казва тази привръзка, НАПА се казва; как „Информационно 

обслужване“ казва – много хубаво, ще ви свържем, ама вашия 

регистър не е ОК. Така че, ние трябва да направим нормативни 

изменения, трябва да направим технически изменения и най-вече 

трябва да сме сигурни, че това, което е в публичната част на 

регистъра и има значение за връзката с други регистри, е ОК.  

Затова ни трябва този договор, с който спечели, нали 

публичната обява "Lex.bg" в частта, която е IT-мениджмънт. Другата 

част, защото вие казвате 8000 лева, но не е така, тя е за 3000 лева, тя 

е за поддръжка на регистъра 8 часа дневно.  

Само за Ваше сведение "Банчев-Колев" ЕООД поддържаха до 

14 февруари регистъра за 6000 лева на месец за 8 часа, с ДДС са 7200 

лева. И понеже на мене ми беше много интересно как "Банчев-Колев" 

ЕООД предлагат 6000 лв, пък "Лекс" предлагат 3000 лв., защото нали 

разбирате, това е доста, така, голяма разлика, зададох следния 

въпрос: когато правиш поддръжка ти 8 часа ли стоиш на телефон и 

нон-стоп ли ти се обаждат? Ти си на разположение 8 часа, но ти се 

обаждат един, два, три, пет пъти. 

И затова в едно от заседанията и в един от имейлите поисках 

"Банчев-Колев" ЕООД да дадат сега данни колко пъти Вие сте се 

обаждали, колко пъти Софийска, Варненска, Бургаска колегия и т.н. 

И ако те дадат коректна информация, ще видите, че 8 часа на ден 

абсолютно няма как да има такава заетост. 8 часа е разположението, 

но няма 8 часа работа.  

Ето това са две съвършено различни сфери на дейност - едното 

е поддръжката, която облекчава комуникацията Адвокатска колегия 

и регистър, а съвсем друго е това, което на нас ни предстои. И ако 

наистина искаме да свържем и с ГРАО, защото това е заложено, ако 

внимателно сте прочели Наредба №3, и там пише – връзка ГРАО, 
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Национална база данни население, и какво беше третото, забравих го, 

ако някой ми припомни нали, ще бъде добре. Ето ние с тези три писти 

няма как да се свържем по никакъв начин. И ще си пишете искова 

молба и няма да знаете ответникът дали е жив. Това е. Защото не 

знаете, може да е умрял. Ама с оглед тълкувателното дело, се губи 

държавната такса. Ето затова те трябват. 

 Тези неща може би не ги обясняваме добре, може би не ги 

оповестяваме добре, може би не става ясно. А колкото до договора, 

извинявайте колеги, проф. Калайджиев и доц. Ценимир Братоев са 

членове на Висшия адвокатски съвет, видели са тоя договор и аз 

някак си, мисля, че си говорим на някакви различни езици. Но как си 

говорим - съдържанието е отговорност на Висшия адвокатски съвет, 

на този Висш адвокатски съвет, и изпълнението. А това, което се 

очаква от Вас да направите е да кажете какви допълнителни проблеми 

са се появили, защото има такива.  

Ето, вчера разбрахме, че не можем да въведем нови номера на 

адвокатски карти. Говорихме с колегата Коева, обясни ми за какво 

става въпрос, защото тя е участвала тогава. Ами, хубаво, ще 

променим Наредбата, ще открием процедура, ще изменим два-три-

пет-десет текста. 

Колеги, дайте да го направим заедно, с общи усилия - стар 

съвет, нов съвет, председатели – няма значение. Няма нужда от това. 

Въпросът е да си свършим работата и ако не изменят закона, на 1 юли 

не знам какво ще правим с по-възрастните колеги, как ще им 

помагаме, не ми е много ясно. За мен трябва да има споделени офиси 

във всяка колегия, защото нали си представяте тези хорица, които не 

работят с такива средства, какво ще правят? Това вече е задача на 

адвокатските съвети. 

Благодаря ви. (Ръкопляскания.) 
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ГЕОРГИ БАЕВ (председател на АК – Пловдив): Безспорно 

всичко това, което казахте, е така и това трябва да бъде. Моята 

забележка единствено беше във връзка с това как се подбират 

следващите фирми, с които ще се работи. И понеже няма, нали, пак 

казвам, мнозинство. Сега мнозинство извинявайте, ама на кантар – от 

15 човека, 8 "за", 2 отсъстват, които не им знаем какво е мнението, и 

председател, зам.-председател, секретар са против. Затова казах, че 

за мене това 8 "за" не е най-доброто решение. И затова предлагам да 

търсят и други варианти.  

Може, аз не казвам да не е "Lex.bg БГ", може пак да е "Lex.bg 

БГ", но очевидно договорът не е този, които трябва да бъде сключен.  

В тази връзка имаше и в доклада на Контролния съвет някои 

забележки и препоръки - точно във връзка с този договор. (Реплики 

от залата.) Добре, ОК, и затова направих това предложение.  

Аз, само извинявам се, допълнително, понеже ми напомнихте и 

за проблема с адвокатските карти. Оказа се, не знам другите колеги 

дали имат проблеми или не, но адвокатски карти, като поискаме, в 

Пловдив излизат някъде след около 2 месеца. Във връзка с това 

служителите, които се обаждат на служителката, която отговаря за 

адвокатските карти, получава следния отговор –  ами, това не ми е 

приоритет в момента, имам си и друга работа, аз правя адвокатски 

карти, когато мога и се върна вечер.  

Нямам идея коя е фирмата, която прави адвокатските карти, 

нямам идея по какъв договор и от кога, но това също е огромен 

проблем и това е несериозно. Да каже отсреща една жена, че понеже 

си имала и други ангажименти, нали, нямало как да издаде картата. 

Извинявайте, колеги, ама нововписаните колеги имат нужда спешно 

от адвокатски карти. И във връзка с това ще направя още едно 

предложение. Да се преразгледат договорите с фирмата, която прави 

адвокатските карти и в случай че те не си вземат бележка, нали, да им 
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се обърне внимание, че трябва да има някакви по-кратки срокове, не 

повече от 14 дни според мен. И в случай че не си вземат бележка, да 

се обяви конкурс за нова фирма която да прави адвокатските карти. 

Ами, хайде да го направим тогава.  

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Чакайте колеги, вие искате да 

направим за 6 месеца всичко. Значи ние сме взели решение, има си 

Икономическа комисия, в програмата сме оповестили - за всяко нещо 

на сайта конкурс задължително. Няма – познавам тази фирма, тя ще 

ми направи следващата поръчка, защото я знам. Защото така се 

постигат оптимални цени, абсолютно сте прав. Така че, това нещо 

предстои със страшна сила.  

Председателят има думата за отговор. 

ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колеги, понеже бях споменат от 

председателя на Колегията в Пловдив, поименно като председател, 

затова да обясня, както в парламента му казват, да обясниш 

отрицателен вот. 

Колеги, винаги самото ми разбиране първоначално, да ви 

призная преди да стана председател, не бях влизал в регистъра. 

Влизали са от моя офис колеги, после почнах да влизам, разбрах за 

какво става въпрос за мене. Да сравняваме регистъра и да ни е такъв 

голям проблем всичките тези години, да ви кажа, ми се вижда 

смешно. Това е все едно да кажете, че като спрат Търговския 

регистър, регистърът да работи и бизнесът ще спре. Няма да има 

бизнес, защото няма търговски регистър. За мене това не е бил 

проблем, който трябва да се постави постоянно и ежедневно на 

обсъждане, а при нас е бил поставян.  

Винаги разбирането ми е било, че адвокатският съвет за да 

може да работи ефективно, трябва да има постоянно назначен IT- 

специалист, който да е ежедневно при нас, за да може да отстранява 

проблемите по регистъра; за да може де дефинира проблемите и за да 
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може да възлага проекти или каквото и да било друго на Висшия 

адвокатски съвет, да предлага и съответно те да бъдат гласувани, 

решавани или прочее. Това е била политика, затова съм гласувал и 

против фирма, при положение че ние имаме други възможности. 

Провели сме конкурси за физически лица и там също е имало 

класация, но това не се възприе.  

По отношение на, мисля, че колегата беше от Ямбол, която се 

изказа по Закона за адвокатурата, първа и там бих искал да кажа 

нещо. Законът за адвокатурата – не съм взимал становище, има си 

комисия, която се занимава с въпросите. Има си комисия по Закона 

за адвокатурата, която се занимава с тези въпроси, но понеже чух 

становището на колегата и то е, така, доста категорично, че по-скоро 

предполага промяна в текстове, отколкото изцяло нов закон, мога да 

Ви дам само един пример, който на мен лично ми се е случвал. 

Представете си внасянето на един чисто нов закон, който влиза в 

комисия – първо четене, второ чете, след това в зала - първо четене, 

второ четене, преди това обществено обсъждане. Аз съм виждал със 

закони, които се случват страшни работи между първо и второ четене. 

Това, което е вкарано като добър модел, излиза недобър модел, след 

второ четене.  

Така че, това бих казал по отношение на евентуални неща, 

които биха са се случвали с наши предложения. 

Мерси. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: За адвокатските карти само, Ели 

Христова и Вие, колега, заповядайте. 

ЕЛИ ХРИСТОВА (главен секретар на ВАдС): Колеги, 

действително проблемът с адвокатските карти е много сериозен. 

Истината е, че лицето, което ги е правило в годините, се е споминало 

и неговата съпруга така, поне ни представи на добра воля, въпреки че 

ние си плащаме нали, се занимава с тази дейност.  
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Истината обаче е, че консумативите, с които тя разполага, са 

предоставени от нас. Тя не може сама да финансира необходимата 

техника за това картите да стават по начина, по който ние сме 

свикнали, качеството, което да имат. Това означава, че ние сега 

действително трябва да решим дали Висшият адвокатски съвет да 

закупи за себе си необходимата техника, която да предоставя под 

наем, било на това лице, било на някой друг изпълнител, но така или 

иначе, въпросът е много болезнен и ние ще го решим, надявам се до 

края на годината, по възможност. 

ДОНЧО БОРАДЖИЕВ (Великотърновска адвокатска 

колегия): И аз като повечето колеги имам проблема, че когато искам 

да съм кратък, ставам неясен, затова съм си записал какво искам да 

кажа, да е по-кратко. 

Уважаеми колеги, тъкмо обсъждахме в първата част с колегите 

от търновската група, с която макар и миналата година да застанахме 

зад кандидатурата на адвокат Цветанов, че реално сме доволни от 

дейността на Висшия адвокатски съвет и в частност заетите позиции 

и в частност от неговия председател, колегата Дерменджиев.  Аха, да 

се зарадваме на положителната тенденция и от трибуната пак 

заваляха лични нападки към бивши членове на органите на 

адвокатурата като клепащи деца пред родители, търсейки тяхното 

одобрение тук, за да си натриваме носа.  

Има свършена качествена работа и досега. Призовавам тя да 

бъде надградена, а не всеки път да започваме отначало.  

Житейски многократно съм се сблъсквал с разделението София 

и провинция. Тези проблеми и тези разлики са очевадни и в нашата 

работа. Против съм всякакви разделителни линии в обществото ни, 

но сега искам да направя едно предложение за дебат. Готово 

предложение за решение нямам, но считам, че в промените в Закона 

за адвокатурата следва да се предвиди квотен принцип, който да не 
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позволява колеги от една колегия да превзема Висшия адвокатски 

съвет. Считам, че трябва да помислим за географски принцип… 

(Ръкопляскания.)  

Благодаря. Считам, че трябва да помислим за географски 

принцип или правила от типа не повече от двама-трима-четирима 

членове от колегия. Сегашното положение е несправедливо и направо 

дискриминационно към провинцията и останалите колегии, разбира 

се. Срамно е събранието на Софийска адвокатска колегия да е от 60-

ина членове, при условие, че в колегията има 6000 членове. Във 

Велико Търново сме под 300 и ходим по сто по време на пандемия и 

това не е само във Велико Търново. (Ръкопляскания.)  

Днес реално делегатите от провинцията сме избрани с повече 

гласове от софийските. Нека осигурим достъп до органите на 

адвокатурата на заинтересованите и желаещите да работят и отделят 

време! 

И накрая, за да предизвикам, така, смирение сред колегите 

преди този дебат и да дадем време за размисъл колко незначителни 

са някои от проблемите ни и нечии его-та и лобистки интереси, искам 

да призова за минута мълчание в памет на жертвите на войната в 

Украйна, която се води, докато си говорим.  

Благодаря. Когато прецените, Вие водите. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Нека да е сега. 

(Едноминутно мълчание в памет на жертвите от военните 

действия в Украйна.) 

Благодаря, колеги. 

Други изказвания? Има насрочена кафе-пауза.  

Ако искате Вие, и след това кафе-пауза. Заповядайте, колега.  

КАЛОЯН КРЪСТЕВИЧ (АК – Бургас):  

Уважаеми колеги,  

Уважаеми членове на бившия съвет,  
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Уважаеми г-н Председател, 

Аз съм напълно съгласен с колегата от Велико Търново адвокат 

Бораджиев, че впечатлението от работата, която се полага и се върши 

в настоящия състав на Висшия адвокатски съвет, е определено 

положително. Аз също виждам положителни знаци и лично аз 

адмирирам настоящия състав за усилията, които полага и за неговата 

дейност.  

За съжаление обаче, аз трябва да разочаровам д-р 

Дерменджиев, който миналата година каза, че се надява следващия 

път, когато се видим в тая зала, да не си говорим за пари, но тази тема 

ще бъде повдигната и това е най-вече касателно членския внос, който 

заплащаме ние на Висшия адвокатски съвет.  

Искам да ме разберете правилно, защото само по себе си това 

увеличение от 10 лева наистина като финансови измерения не е 

съществено, но аз като член на Адвокатския съвет в Бургас постоянно 

трябва да разговарям с колеги и да им обяснявам, че в тая ситуация 

ние нямаме избор и трябва да плащаме повишения членски внос, а 

пък те самите негодуват, не искат да плащат увеличения размер на 

този членски внос, не защото за тях това е някаква голяма тежест, а 

защото решението за увеличението на това задължение беше прието 

по някакъв много странен начин, при много странни аргументи. И 

най-вече като вземем предвид това, че парите се събират, но не се 

постигат целите, които бяха очертани от предишния състав на 

Висшия съвет като необходимост за увеличение на този членски внос.  

И тук аз се питам Висшият адвокатски съвет формира някакъв 

значителен финансов ресурс като резерв. Това правят и колегиите. 

Очевидно този членски внос надхвърля потребностите на Висшия 

съвет за разходи. То е добре да има резерв за всеки от нас, но 

замислете колко от редовите граждани на България в момента, не 

само адвокатите, успяват да отделят такава значителна част от своите 
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постъпления, като фонд резервен? И тъй като много колеги не са 

съгласни с този увеличен размер на членския внос и не го заплащат 

не заради друго, ами като знак на протест, това по някакъв начин дори 

може да се сравни с деморализиране на армията, защото много от 

нашите колеги се отдръпнаха, не желаят да участват в събранията, не 

желаят посещават такива общи мероприятия и като цяло има някакво 

отдръпване.  

Заради това аз на първо време бих предложил да се приеме 

решение, с което да се ревизира размерът на таксата към Висшия 

адвокатски съвет и това го правя не като мое лично становище или 

мнение, а съобразявайки с позицията на адвокатите в гр. Бургас, пък 

и на Адвокатския съвет в гр. Бургас. 

На второ място, ако това предложение не бъде възприето, 

предложението на колегата Баев от Адвокатската колегия в Пловдив 

да се увеличи процентът, който се отчислява към адвокатските 

колегии, също не е никак лошо, така че алтернативното предложение 

също е уместно. 

Моето предложение в този смисъл е да се подложи на гласуване 

предложение за редуциране размера на вноската към Висшия 

адвокатски съвет от 20 на 10 лева, като в крайна сметка мнозинството 

решава какво да бъде решението. 

На следващо място, по отношение на инициативите, които 

извършва настоящият състав на Висшия адвокатски съвет, аз 

изразявам своето уважение, например, предложението за 

инициативата за сключване на договор и за професионална 

отговорност беше чудесно, само че малко закъсняло. В един мой 

любим филм се казваше, че най-важното нещо в любовта и в 

комедията е правилният момент. Тук също е от значение правилният 

момент. Ако Висшият адвокатски съвет беше казал в края на 

миналата година: колеги, сключваме за вас застраховки 
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„професионална отговорност“, изчакайте, щеше да бъде чудесно. 

Сега, в един момент Висшият съвет обявява сключили сме 

застраховки за всички. Добре, чудесно, обаче много от тях вече са 

сключили застраховки преди това. За какво са им тия застраховки? 

Това се явява един ненужен разход и най-малкото решение, което не 

е съобразено с потребността на мнозинството.  

Надявам се, да съм се изразил правилно. 

Благодаря ви много за вниманието. (Ръкопляскания.) 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Благодаря, колега Кръстевич. 

Колеги, да вървим по дневния ред, да почиваме, как 

предпочитате? Защото имаме в момента кафе-пауза, след мъничко. Да 

почиваме ли или да вървим по дневния ред, за да приключим в по-

разумни часове? 

 (Реплики от залата.) 

Почивка да има? (Възгласи: "Не, не, да, да.") 

Добре, дайте да гласуваме. Няма да се разберем - един иска 

едно, друг иска друго, но според мене разумно е да приключим в по-

нормално време, особено за колегите, които ще пътуват. Защото от 

Пловдив сте лесни.  

Подлагам на гласуване въпроса – който е съгласен да не правим 

почивка, моля да гласува. 

"За" – 112.  "Против" – 23. "Въздържали се" - 5. 

Приема се да няма почивка.  

Ели Христова да каже за вноските. 

ЕЛИ ХРИСТОВА (главен секретар на ВАдС): Колеги, съвсем 

накратко по отношение размера на вноските към Висшия адвокатски 

съвет. Моля имайте предвид, че бюджетът за 2022 г. е направен на 

разчета по 20 лева, като сме имали предвид и намаленията и 

отчисленията, които правим, както председателят на Висшия 

контролен съвет ги изброи, няма да ги изброявам сега. Така че, 
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Висшият съвет мисля, че следва да обсъди въпроса евентуално за 

следваща година за 2023 г., но за тази просто няма как да го направим.  

ГЕОРГИ БАЕВ (председател на АК – Пловдив): Колеги, за 

процедура исках да предложа. Понеже всяка година се правят 

предложения, правят се изказвания, след това излизаме в почивка, и 

след това се връщаме в абсолютно намален състав, аз предлагам след 

като има изказване и дадено, и има даден проект за решение, направо 

да се гласува. Защото хем е… Ами хубаво, но иначе сега ще излезем 

в почивка, ще се върнат 10 човека и ще взимат решение. Не, не, 

казвам по-късно, в смисъл ако продължат изказванията, ще се реши 

за пореден път само от част от мнозинството. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги,  няма почивка, затова трябва 

да се самодисциплинираме, все пак е нормално, уморени сме вече. 

Има ли други за изказвания?  

Колегата Радева – Смолян.  

ЕЛЕНА РАДЕВА (председател на АК – Смолян):  

Колеги,  няма да Ви отегчавам с всички неща, които смятах да 

посоча, но най-напред от нашето общо събрание съм упълномощена 

да оповестя решението, което е взето на общото ни събрание, а то е 

да бъдат подкрепени по всякакъв начин действията на Висшия 

адвокатски съвет, касаещи законодателните изменения, водещи до 

увеличаване на нормативно признатите разходи от 25% на 40%.  

Нашата адвокатската колегия смята, че това не е просто въпрос 

на доходи, пари и данъци, а е въпрос на достойнство при отстояване 

на нашата професия. И в този смисъл приветстваме наистина 

усилията, специално на д-р Дерменджиев и на колегата Славов, които 

са отстоявали тази позиция и са поставили въпроса пред Народното 

събрание не просто като законопроект, който отлежава някъде, а като 

нещо, което реално трябва да бъде придвижено.  
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Очевидно е, че към този момент това не е постигнато, но апелът 

ни е да бъдат насочени действията напред, така че да се случат реално 

нещата като се използват възможностите на всички адвокатски 

колегии. 

Какво имам предвид?  

Въпросният анализ, който желаят народни представители да 

бъде направен, да бъде възложен на всяка една адвокатска колегия, 

която да даде базата за сравнение на доходите, изчисленията, които 

могат да служат като обосновка при едно бъдещо сериозно 

предложение към Народното събрание и народни представители в 

този смисъл, като колегите в Смолян са твърдо "за" това адвокатурата 

да се обедини и да покаже, че ако тези ни искания, които мислим, че 

са минимални на фона на исканията на всички останали професии, не 

бъдат уважени, да покажем с дипломатичност, твърд тон в 

отстояването на този въпрос.  

На следващо място, имам едно предложение, колеги,  и то е 

най-вече към Висшия адвокатски съвет.  

Видно е, че нов Закон за адвокатурата в близко време едва ли 

ще имаме. Видно е, че разделение между представителност на 

Софийската адвокатска колегия и адвокатите от страната е налице. 

Но считам, че изцяло в прерогативите на Висшия адвокатски съвет е 

дали ще зачита решенията на общото събрание на адвокатите в 

страната, доколкото все пак Глава ХII започва с Раздел I – Висши 

органи на адвокатурата, и като първи такъв е определено общото 

събрание на адвокатите в страната. 

Да, действително решенията на общото събрание са 

задължителни само за председателя според сегашния текст на закона, 

но считам, че няма никаква правна пречка Висшият адвокатски съвет 

да се съобразява изцяло с тези решения на общото събрание на 

адвокатите в страната, които решения обаче ми се струва, че наистина 
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трябва да бъдат взимани по друг механизъм. По начина, по който в 

момента взимаме решенията, считам, че те нямат представителност, 

защото за голяма част от предложенията делегатите не са 

упълномощени от своите адвокатски общи събрания на адвокатите на 

отделните адвокатски колегии  – на първо място. 

На второ място, би се получила една голяма диспропорция 

между решенията, доколкото Софийската адвокатска колегия на това 

събрание, доколкото проследих протоколите – 155 делегати са 

избрани едва от около 170 членове на колегията, ако не се лъжа, по 

памет. Тоест реално бройката би отговаряла на 4 или 5 делегати 

спрямо избирателите, които са упълномощили тези делегати. 

Моето предложение е когато има важни за решаване въпроси за 

адвокатурата, да бъдат свиквани извънредни общи събрания, които да 

бъдат с точки, формулирани предварително като решения, с 

материали, които да бъдат разпращани на съответните колегии. Те 

съответно да взимат решения на своите общи събрания, така че 

делегатите да гласуват при обвързаната компетентност на всяко общо 

събрание и едва тогава тези общи събрания на адвокатите в страната 

да бъдат задължителни за Висшия адвокатски съвет. 

Считам, че за подобен подход не е нужно дори законодателно 

изменение, а е достатъчно да има добра воля за това. Но общите 

събрания на адвокатите в колегиите да излъчват толкова делегати, 

колкото реално гласуващи адвокати има в съответната адвокатска 

колегия. Считам, че по този начин би могло да се постигне единство 

в адвокатурата и зачитане на нашите висши органи.  

Останалите предложения, които Адвокатска колегия – Смолян 

има, са по-скоро от организационен характер и ще бъдат отправени 

към Висшия адвокатски съвет в отделно писмо. А ако вече не 

срещнем разбиране за това, ще ги изнесем на следващо общото 

събрание на адвокатите. 
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Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Благодаря, колега Радева. 

Колегата Марчев. Преди това Ивайло Дерменджиев. 

ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Уважаеми колеги, ще се изкажа 

веднага след преждеговорившата, за да Ви кажа какво мисля.  

Колега Радева, във връзка с Вашия въпрос – това, което мисля 

да направя във връзка с това, че искате да ме задължите, това е 

хубаво, но досега не сте ме задължили нищо. Общото събрание не е 

взело едно решение, което да изпълня аз лично, наистина така е по 

закон.  

По отношение на нормативно определените разходи в 

понеделник или вторник ще Ви изпратя на всички колегии, на 

председателите, обосновката, която ние имаме към момента за 

увеличаване прага на признаване на нормативно определените 

разходи. До всяка колегия ще го пратя. Ако имате коментари, 

въпроси, забележки или добавяне към нея, ми ги напишете, за да 

бъдат при нас. А ако нямате, просто подкрепете с едно писмо нашата 

обосновка в свободен текст. Например – колегията в Смолян 

подкрепя обосновката, която е направена от Висшия адвокатски съвет 

по отношение на изменение на конкретни текстове.  

Това е, колеги.  

СТЕФАН МАРЧЕВ (председател на САК): Здравейте, колеги!  

Чуха се много гласове за разделение между Софийската 

адвокатска колегия и останалите колегии. Аз не мисля, че има такова 

разделение или поне не ми се иска да вярвам, че може да има такова 

разделение, защото винаги когато адвокатурата е била обединена, и 

идеи и инициативи, независимо от кого са идвали, намират подкрепа 

от цялата адвокатурата, сме постигали забележителен успех.  

Такъв успех постигнахме м. юни, ако помните, когато по 

инициатива на Софийския адвокатски съвет призовахме за протестни 
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действия срещу предлагания необмислен модел 4 на съдебна 

реформа. Това намери място в доклада на Висшия адвокатски съвет, 

тъй като Висшият адвокатски съвет подкрепи нашата инициатива и 

изпрати подобно писмо до всички адвокатски колегии. 

И сигурно помните, че пред Съдебната палата не само в София, 

но в Стара Загора, в Русе, в Бургас, в Благоевград и на много други 

места имаше протест от адвокати. До нас застанаха магистрати и това 

доведе до този успех, който по никакъв друг начин нямаше да 

постигнем. Модел 4 вече е в историята.  

И за да протегна ръка, ако мислите, че има разделение, да 

покажа, че няма разделение, Ви предлагам сега да гласуваме една 

декларация – ще помоля само да излъчат на екран текста, тъй като по 

традиция преди всяко общо събрание се случва нещо, което 

застрашава или върховенството на правото, или независимостта на 

адвокатурата. 

Миналия ден на заседание на Министерския съвет е било взето 

решение за съставяне на списък от кантори, които да обслужват 

държавата по определени дела, по неясни критерии и по неясни 

правила. Това е твърде тревожно и аз предлагам декларация не от мое 

име, а от името на Софийският адвокатски съвет, която ако бъде 

подкрепена оттук, от цялата адвокатурата, ще покаже, че ние сме 

общност и ако се обединим, въпреки различията, можем да постигнем 

забележителни успехи.  

Ще прочета конкретната декларация, която предлагам после на 

Комисията по проекторешенията да гласуваме, а тя е следната: 

„Ние, делегатите от Общото събрание на адвокатите от 

страната, изразяваме своето неодобрение към обявените намерения 

на Министерския съвет да състави списък с адвокатски кантори, 

които да дават правни съвети на правителството в определени случаи.  
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 Въпреки че намираме за добра тенденция държавата да 

използва потенциала на адвокатурата в работата на законодателната 

и изпълнителната власт, обявената в медиите информация, че е взето 

решение на Министерски съвет от 24.02.2022 г. за създаване на 

специална комисия, която да извърши подбор на адвокатски кантори, 

които да бъдат включени в списък на подбрани кантори, по същество 

ограничава потенциала на адвокатурата. 

 Нещо повече – изготвянето на подобен списък с „доверени“ на 

властта адвокатски кантори е сериозен удар върху свободата и 

независимостта на адвокатурата, тъй като поставя под съмнение 

ролята на адвокатурата и нейните органи да бъдат естествен коректив 

и опозиция на всяка една власт.  

 От най-високата трибуна на българската адвокатура си струва 

да припомним един фундаментален принцип на адвокатската 

професия – че свободната и независима адвокатура е същностна 

гаранция за опазване на законността и правата на гражданите, 

особено когато са противопоставени точно на държавната власт и на 

определени групи от обществото.  

 Предварителното съставяне на подобен списък повдига и 

въпроси: доколко не нарушават правилата на Закона за защита на 

конкуренцията и Закона за обществените поръчки, от обхвата на 

който са изключени само част от правните услуги. Самият факт, че 

такъв списък се съставя предварително и без оглед на конкретните 

правни услуги, за които ще се предприема ангажирането на адвокати 

от държавни органи, ограничава възможността на останалите 

адвокати и адвокатски кантори, които не фигурират в списъка, да 

предложат правни услуги с не по-ниско качество и на конкурентна 

цена. И това поражда въпрос дали предварителното подбиране на 

властта от кантори, до които да бъде ограничен изборът за бъдещо 
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консултиране на държавата, не представлява недопустима държавна 

помощ, поставяща в зависимост цялата адвокатура? 

 Като вярваме в почтените намерения на правителството, 

призоваваме да бъде потърсен друг подходящ способ за ангажиране 

потенциала на адвокатурата в защита на държавния интерес, но в 

рамките на открита и прозрачна процедура, без предварително 

подготвени по неясни критерии списъци на адвокатски кантори, 

което поставя в опасност свободата и независимостта на 

адвокатурата, а с това и върховенството на правото.“ 

И за финал, само да отбележа, че гласувайки тази декларация, 

ще покажем – адвокатите от Софийската адвокатска колегия, че 

мислим за адвокатите от провинцията, защото в този списък кантора 

от провинцията няма да има! 

ГЛАСОВЕ: Е-е-е! (Одобрителни ръкопляскания.)  

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Лулчева, заповядайте.  

ИНА ЛУЛЧЕВА: Колеги, аз във връзка с декларацията си 

позволявам да се изкажа. Понеже това съобщение на Министерския 

съвет, което излезе в медиите, изключително много притесни и 

Висшия адвокатски съвет, аз мисля, че след проверката, която беше 

направена, се оказа, че няма такова решение. И затова…  

Декларацията, която е от Софийската адвокатска колегия, тя е 

плод на тези медийни публикации, но ние бяхме уверени от 

министъра на правосъдието, че това е станало една комуникационна 

грешка. Всъщност съставя се комисия, която по отделни казуси ще 

подбира адвокатски кантори, които за всеки конкретен случай да 

участват като защитават държавния интерес. Но няма да има… на 

принципа – не е ясно, казва се – комисия. 

Сега, вярно е, че не знаем принципа, нищо не знаем на този 

етап. Но става дума, че това, което беше изключително 

притеснително, че сега тепърва те ще направят някакъв списък, в 
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който ще си наемат някакви държавни кантори, така да се каже, не се 

оказва точно достоверна тази информация от медиите. В този смисъл 

аз предлагам преди да сме видели конкретното решение и като имаме 

само една противоречива информация, а и от изпълнителната власт 

отричат да са взимали такова решение и казват, че няма да допуснат 

съставянето на такъв предварителен списък, да се прецени при 

гласуването на това предложение. 

ДОБРОМИРА ПОЛИМЕНОВА (АК – БУРГАС): Може ли 

само един коментар? Аз предлагам все пак да се гласува тази 

декларация, независимо дали има такова решение, може малко да 

променим формулировката, но ние трябва да изразим ясно намерение 

и позиция по този въпрос.  

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Пискова, колегата Славов 

няколко пъти го неглижирах. Колега Славов, заповядайте. 

ПЕТЪР СЛАВОВ (АК – София):  Благодаря.  

Уважаеми колеги, аз ще се постарая да бъда кратък. Взимам 

повод от това, че коментирахме по-рано надълго и нашироко казуса с 

тази законодателна инициатива или по-скоро предложение към 

законодателя да прояви уважение към българската адвокатура и 

българските адвокати и да увеличи размера на нормативно 

признатите разходи. Както разбрахте, за много малко не мина това 

предложение, практически за 3 гласа. 

И също използвам да поздравя колегата Иван Димитров да това, 

че гласува и подкрепи това предложение единствен от цялата му 

парламентарна група. (Ръкопляскания.) 

Убеден съм, че го е направил не защото е колега адвокат, а 

защото е убеден, че това е правилно и изразявам леко смущение, така 

да се изразя, от поведението на други колеги от парламентарната му 

група, които са действащи адвокати, а очевидно не са се развълнували 
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особено от тежкото социалноикономическо положение на свободно 

практикуващите адвокати, каквото това можеше да бъде мярка в 

подкрепа.  

Така че предложението ми, тъй като вече отделни колеги 

излязоха с такива решения в подкрепа на тази промяна, и, както 

разбираме, ако искаме да се случи, трябва отново да я направим 

достатъчно рано преди евентуалната актуализация на Закона за 

държавния бюджет през м. юни, така че бих предложил сега този най-

висш форум на българската адвокатура да приеме едно общо решение 

в тази посока, което да бъде следното, в две изречения горе-долу съм 

го формулирам, максимално кратко, а именно:  

„Алармира законодателната и изпълнителната власт в 

Република България за все по-тежкото социалноикономическо 

положение на българските адвокати, включително за 

безпрецедентния отлив от професията през 2021 г., напуснали са над 

1000 колеги адвокати, както знаем.  

Предупреждава, че продължаването на тази тенденция ще 

продължи и през 2022 г., ако няма конкретни мерки от страна на 

държавата. И призовава за действия в подкрепа на българските 

адвокати, които за съжаление не получиха никаква подкрепа през 

време на пандемията, както всички много добре знаем, може би 

единствената професия, която остана без никаква подкрепа.  

И завършвам с това, че призоваваме за конкретни действия в 

подкрепа на българските адвокати, включително, но не само чрез 

увеличаване на нормативно признатите разходи на 40%, както между 

другото предполагам помните, колеги,  те са били в подобен размер 

до 2008 г., когато по незнайно какви причини сме извадени от групата 

на авторските възнаграждения и, образно казано, сме пратени в трета 

глуха, където сме и до момента.“  
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Надявам се едно подобно решение на днешния форум, ако бъде 

подкрепено, доста да ни помогне в продължаване на усилията в тази 

посока и вярвам, че ще успеем да се преборим и да го постигнем. 

(Ръкопляскания.) 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колегата Пискова. 

АЛБЕНА ПИСКОВА (АК – Пловдив): Колеги, аз благодаря на 

колегата Марчев за това, че предложи на нашето внимание тази 

декларация и му предложих с оглед обстоятелството, съмнение 

относно достоверността на информацията, да преработи текста, 

защото аз смятам, че такава декларация точно тук, сега, ние трябва да 

приемем и то нашите опасения, ако това се окаже вярно с оглед 

изтеклата информация по медиите, не говорим за конкретен акт на 

Министерския съвет.  

Защото пък аз вчера при среща с колеги от София не искам в 

момента да Ви кажа, че вече има избрани няколко адвокатски 

кантори, защото са посочени. Така че тази декларация моля да бъде 

подложена да гласуване и делегатите ще покажат своя вот. 

(Ръкопляскания.) 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Пискова, благодаря Ви.  

Колега, моля да се представите за протокола. 

МИХАИЛ БОЯДЖИЕВ (АК – София): Искам да кажа, че 

изглежда малко несериозно да гласуваме неща, по които чуваме разни 

работи и във връзка с това слаба изглежда позицията на този най-

голям форум на адвокатурата в България да отговаряме на неща, 

които може да не са потвърдени.  

Предлагам, вместо да имаме реактивна позиция, да чуваме от 

медиите или отнякъде другаде информация за обстоятелства, които 

засягат адвокатите, да бъдем проактивни. И предлагам да бъде 

направена среща, примерно с председателя на Народното събрание 

или с министър-председателя, на която да бъдат изложени нашите 
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опасения във връзка с начина, по който отново започва да се формира 

едно законодателство, на крак, незнайно откъде и чрез медиите. Така 

че нека да бъдем проактивни и вместо да обсъждаме конкретно нещо, 

за което нямаме ясна информация, да предложим една среща, на която 

да представим на вниманието на изпълнителната власт и на 

Народното събрание възможностите, които адвокатурата има в 

законодателния процес.  

Благодаря Ви много.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Бояджиев, много Ви 

благодаря, обаче аз мисля, че това, което колегата Пискова предложи, 

е много разумно, защото е излязла такава публична информация, тя е 

в много сайтове вече, коментира се във всички фейсбук общности, че 

това се е случило, включително в други медии. Така че в случай че – 

няма пречка да се добави. 

Колегата Кисьова. 

ЖАНА КИСЬОВА (Софийска адвокатска колегия): 

Здравейте, колеги! 

Във връзка с отчета на Висшия адвокатски съвет и 

проектобюджета за следващата година имам две предложения. 

Едното е да се измени спешно Наредба №1, като се увеличат 

размерите на адвокатски възнаграждения. Знаете, че съдилищата в 

една немалка част не я зачитат, но все пак клиентите поглеждат тази 

Наредба. И дори когато един адвокат не се води от нейните 

възнаграждения, клиентът винаги поставя въпрос – защо, колега 

Кисьова, Вашето възнаграждение не кореспондира с тази Наредба?  

Така че Софийският адвокатски съвет е входирал предложение 

по всички текстове на Наредбата, включително и там, където има 

празноти, включително за увеличаване на повечето възнаграждения. 

И молим Висшият адвокатски съвет да го разгледа. 

Благодаря. (Ръкопляскания.)  
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ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Благодаря, колега Кисьова.  

Аз не знаех, че тя ще прави това предложение. Аз също мисля, 

че проблемът на българската адвокатура, най-сериозният проблем, е 

липсата на доходи и клиенти. И ако има сериозни доходи, разлика в 

1,5% в данъците въобще няма да ни е проблем. Проблемът ни е друг. 

Проблемът ни е намаленият обем на работа и неплатежоспособността 

на клиентите. А мен ако ме питате, най-досадно от цялото бреме и 

осигурителното бреме, то е най-голямата тежест на адвокатите 

според мен.  

ЖАНА КИСЬОВА (Софийска адвокатска колегия):   

Колеги,  второто предложение на Петромир Кънчев, който не е 

делегат на събранието, но тъй като смисълът на делегатството е това, 

аз се чувствам длъжна да представя и неговото предложение. То е 

такова – от бюджета на Висшия адвокатски съвет да се задели 

сериозен ресурс за една рекламна кампания и разяснителна по-скоро 

кампания, да не кажем рекламна, за дейността на адвоката и 

функциите му в различните сделки и в различните производства, за 

да може гражданите най-накрая да разберат с какво адвокатите са им 

по-полезни от счетоводителите и от брокерите.  

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Благодаря, колега Кисьова. 

Ако наистина са се изчерпали изказванията, много Ви моля да 

преминем към гласуване на докладите. Едно по едно, ако може. 

СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ (АК – Варна): Извинявайте, адв. 

Светлозар Николов съм. 

Колега Дерменджиев, задал съм писмени въпроси по отчета на 

Висшия адвокатски съвет, изчаках през целия ден – няма отговор на 

тези въпроси. Входирани са надлежно, изброени са, 12 въпроса по 

отчета, и по финансовия отчет. Моля да получа отговор. 
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ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Николов, нали голяма част 

от тези въпроси бяха нищени и разяснени, и понеже са в писмен вид, 

аз Ви предлагам и ще ги получите – тук коментирахме с 

ръководството, в писмен вид. 

ЕМИЛИЯ НЕДЕВА: Защо, и нас ни интересуват отговорите? 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Ами ще ги качим на всички, това са 

12 въпроса, един по един ли да ги правим? 

СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ: Колеги,  извинявайте, отчетът е 

пред адвокатите. Не се получава писмено, това не е въпрос, който 

касае мен индивидуално, а именно въпроси по отчета след 

представянето им. Представил съм ги надлежно, своевременно.  

ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ: Колега, кажете за кои въпроси 

говорим? 

СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ: На основание това, че съм адвокат 

в Адвокатската колегия – Варна, след прочитане на отчета искам да 

получа отговор на въпросите. Не писмено.  

ДИМИТЪР ПЕТРОВ (АК – Варна): Светлозар Николов не е 

избран за делегат, така че мисля, че Висшият адвокатски съвет не му 

дължи никакви обяснения. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Николов, ще получите 

писмен отговор, чухте какво е становището. 

СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ: Извинявайте, колеги, аз съм 

адвокат, събранието е на адвокатите от страната. Въпросите ми в 

момента съм ги поставил писмено и това, че в момента колегата 

Димитър Петров е избран за делегат и е избран за председател, ама 

не е встъпвал като председател на Адвокатската колегия – Варна, не 

го лишава от правата да задава въпроси и да участва. А аз съм адвокат 

от колегията и имам право да задам въпроси. И в момента не Ви губя 

времето, изчаках целия ден да получа отговори. Тези въпроси са 
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изключително важни. Ако Висшият адвокатски съвет не желае да 

отговаря пред общото събрание, добре, нека да го заяви.  

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Николов, току-що го 

консултирахме с ръководството на Висшия адвокатски съвет – в 

общото събрание участват делегатите, а ние се ангажираме 9 ето тук 

и председателят току-що говори, че ще получите писмен отговор. 

Голяма част от тези въпроси вече бяха поставени. Аз не съм видяла 

12 въпроса, видяла съм 4 и всички получихте отговор на тези въпроси. 

ЕЛИ ХРИСТОВА: Добре, колеги,  нека ако има някакъв 

въпрос, чрез делегат да го каже.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Пискова. 

АЛБЕНА ПИСКОВА (АК – Пловдив): Колеги,  много Ви моля, 

процедурно предложение. Аз съм с пълното съзнание като член на 

този Висшия адвокатски съвет и предходния, че ние дължим 

обяснение на всеки един български адвокат за дейността си. 

(Ръкопляскания.) Но това общото събрание е с определен дневен ред 

и с определен регламент по закон. И ако ние тук, в момента, трябва 

да отговаряме на въпроси на всеки адвокат, който в момента дойде в 

залата и не е делегат, това трябваше предварително да го обявим, за 

да знаят всички адвокати от страната, че могат да дойдат и да задават 

въпроси, защото по този начин не ги поставяме в равностойно 

положение.  

Колегата Николов, можеше да постави въпросите си чрез 

делегатите от Варна. Дал ги е в писмен вид, аз смятам, че Висшият 

адвокатски съвет ще му отговори и току-що получи обяснение. Но ако 

ние ще губим следващото ценно време да си обясняваме в момента ли 

се отговаря или не, много моля председателстващия събранието да 

продължи по дневния ред. 

ЕЛИ ХРИСТОВА (главен секретар на ВАдС): Колеги,  аз 

доколкото разбирам обаче, тук има колеги делегати, които искат 
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отговор на някои въпроси. Ако тези въпроси не са разглеждани, моля, 

поставете ги.  

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги,  не виждам да има други 

въпроси, не виждам други… 

СТЕФАН МАРЧЕВ (председател на САК): Аз бих искал да 

взема отношение само. 

Първо, колегата Георги Баев в самото начало на дискусията 

направи едно много разумно предложение, което ще даде отговор на 

подобна ситуация. На сайта на Висшия адвокатски съвет да бъде 

създаден форум или друго място, на което да се поставят въпроси от 

всеки адвокат, да получаваме писмен отговор и тук наистина да може 

да сме концентрирани върху важните неща. Така ще се чуе гласът на 

всеки адвокат и няма да сме в подобна ситуация някой да иска да 

постави въпрос и да не може да получи отговор. 

И второ, по повод на това, което каза колегата Михаил 

Бояджиев, аз мисля, че адвокатурата трябва да бъде винаги реактивна, 

защото ако бъде прореактивна, нашият глас никога няма да бъде чут. 

Затова преправих тази декларация с оглед това, което казаха повечето 

колеги, и предлагам да я гласуваме, като моля само да я излъчите на 

екрана, с корекциите. Само първите два абзаца да видите, ще Ви ги 

изчета.  

СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ: Аз съм ги дал въпросите 5 дена 

преди това.   

СТЕФАН МАРЧЕВ  (председател на САК): Само ще изчета, 

колеги,  първите два абзаца, останалото остава същото, тъй като няма 

никакви констатации: 

„Ние, делегатите от общото събрание на адвокатите от 

страната, изразяваме своето притеснение от обявената в медии 

информация за намерения на Министерския съвет да състави списък 
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с адвокатски кантори, които да дават правни съвети на 

правителството в определени случаи.  

Въпреки че намираме за добра тенденция държавата да 

използва потенциала на адвокатурата в работата на законодателната 

и изпълнителната власт, обявената в медиите информация, че е 

създадена от Министерски съвет комисия, която да извърши подбор 

на адвокатски кантори, които да бъдат включени в списък на 

подбрани консултиращи държавата адвокати, по същество  

ограничава потенциала на адвокатурата. 

Нещо повече – изготвянето на подобен списък с „доверени“ на 

властта адвокатски кантори би представлявало уронване, 

застрашаване правата и независимостта на адвокатурата.“ 

И оттук нататък текстът е същият. Тоест няма констатации, 

няма акт. (Ръкопляскания.) 

ДОНЧО БОРАДЖИЕВ: Колеги, във връзка с тази декларация, 

преди две години на едно много разгорещено събрание Ви 

предложих, че е редно – оставили сме политиката на мръсници, затова 

е мръсна работа, и да се политизираме. Липсата на юристи в 

парламента е една от най-големите причини за нашите проблеми.  

Докато си говорим, се свързах с г-жа Елена Бориславова, която 

е шеф на Кабинета, която ми каза, че тази информация е абсолютно 

неточна, а утре ще излезе медийна публикация за опровержението й. 

не става въпрос, сега ще Ви цитирам дословно, за да не сбъркам, но 

става дума вместо „всеки министър да си подбира кантори“, „да го 

прави работна група под надзора на Инспектората и за всеки важен 

казус ще се прави поотделно“. Няма да е общ списък, тоест няма да 

има списък с кантори. Утре ще излезе пояснение в медиите.  

Моля Ви, преди да правите решения, поискайте официално 

становище, не от медийни публикации. 
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ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колега, ние взимаме една позиция, 

пък те да си решават както искат, те са политици! 

ДОНЧО БОРАДЖИЕВ: Ама как ще взимаме решение за нещо, 

което го няма, разбирате ли? Тодор Колев казваше: „Големи сме 

тарикати да разваляме нещо, дето го няма!“ 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Вижте, ние имахме информация 

миналата година, че и нещо се говори от главния прокурор в 

публичното пространство – ние не бяхме видели документ. Нали, аз 

мисля, че е въпрос на демокрация, дайте да гласуваме, ще си 

предложим нещата и така.  

Колеги,  ако няма повече изказвания, ще стигнем по всяка точка 

от дневния ред. Като не искате, не гласувайте, щом не сте съгласни. 

Аз лично ще гласувам за такава декларация, защото мисля, че не е 

редно. Няма да припомням библейски максими. 

Колеги,  аз Ви предлагам да гласуваме доклад по доклад и 

отчет. (шум в залата, говорят едновременно) 

Декларацията да я гласуваме сега ли? Те отидоха да я оформят. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, първо по доклада на 

председателя.  

СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ: Извинявам се, обаче в момента 

няма отговор на адвокат Светлозар Николов по отчета на Висшия 

адвокатски съвет. такъв отговор не е даден и моля, г-н Председател 

Дерменджиев, да отговорите на въпросите. Мисля, че не можете да 

подложите на гласуване, преди да отговорите. Това, че не съм 

делегат, не означава, че нямам право да получа отговор по Вашия 

отчет. 

(говорят едновременно) 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, моля Ви, това е общото 

събрание на делегатите. Когато… 
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СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ: Това означава, че Вие искате да 

скриете… 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Ама кое искаме да скрием?  

СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ: Въпросите са зададени писмено, 

нито искам да отнемам време, искам отговор от общото събрание от 

Висшия адвокатски съвет. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Николов, г-н председателят 

Ви каза, че ще получите писмен отговор. 

Колегата Конов. 

ТРАЯН КОНОВ: Нека да се разберем за следното. Доколкото 

си спомням, адвокатурата е самоуправляваща се и независима, и 

уредена в Конституцията. Ако направим един паралел между този 

висш орган на адвокатурата и общонародния висш орган Народното 

събрание, сигурно би имало немалко прилика. И аз Ви питам, може 

ли всеки един гражданин в деня например за парламентарен контрол 

да се изтъпани пред Народното събрание и да каже – аз съм подал 20 

въпроса писмено и искам сега да ми се отговори устно?  

Така че мисля, че това просто трябва да се прекрати! 

(Ръкопляскания.)  

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги,  подлагам на гласуване… 

АЛБЕНА ПИСКОВА: Колега Гигова, много моля, 

извинявайте, че Ви прекъсвам, аз не съм съгласна, че в момента 

колегата Светлозар Николов, дори и в гръб ме снима и някъде ме 

излъчва онлайн. ако Вие, колеги,  сте съгласни, да му дадем така 

възможност всички да ни снима.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Много Ви моля, запазете 

самообладание! 

СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ: Моля Ви се, колега, ако Вие не сте 

съгласна да бъдете излъчвана, тогава си подайте оставката като член 
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на Висшия адвокатски съвет. Вие сте на публична длъжност и  не 

можете да не бъдете излъчвана. Бяхте излъчвана, така че недейте. 

АТАНАС СТОЯНОВ: Няма ли охрана, извинявайте?! 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, много Ви моля… 

СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ: Във ФОБА е излъчвано 

заседанието.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колега, много Ви моля! (към Св. 

Николов) Прекратяваме дебата, пристъпваме към гласуване.  

По първа точка от дневния ред – гласуване на отчета за 

дейността на Висшия адвокатски съвет заедно с Годишния финансов 

отчет за 2021 г.  

Който е съгласен, моля да гласува.  

"За" – 140. "Против" - Няма. "Въздържали се" – 2-ма.  

Общото събрание на адвокатите от страната със 140 гласа 

"за", без "против" и 2-ма "въздържали се"   прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема отчетния доклад за дейността на Висшия 

адвокатски съвет за периода 1.06.2021-17.02.2022 г., заедно с 

Годишния финансов отчет за 2021 г.  

По втора точка от дневния ред гласуваме: приема отчетния 

доклад на Висшия контролен съвет. 

Който е съгласен да бъде приет отчетният доклад на 

Контролния съвет, моля да гласува.  

 "За" -  142. "Против" - Няма. "Въздържали се" – 4. 

Общото събрание на адвокатите от страната със 142 гласа 

"за", без "против" и 4-ма "въздържали се"  прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема отчетния доклад на Висшия контролен съвет за 

периода 1.06.2021-31.12.2021 г. 
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Отчетен доклад на Висшия дисциплинарен съд за периода 

26.02.2021-26.02.2022 г. 

Който е съгласен, моля да гласува.  

"За" – 141. "Против" - Няма. "Въздържали се" – 7.  

Общото събрание на адвокатите от страната със 141 гласа 

"за", без "против" и 7 "въздържали се"  прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема отчетния доклад на Висшия дисциплинарен съд за 

периода 26.02.2021-26.02.2022 г. 

 Комисията по предложенията къде е? Заседават. 

АЛБЕНА ПИСКОВА: Колега Гигова, докато чакаме 

Комисията по предложенията да направи коректните текстове, на 

вниманието на колегите може ли да подложим на гласуване 

декларацията, която предложи колегата Марчев? 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Да, ето това може. 

Колеги, имате я на екрана декларацията. Чухте я, не искате да 

е на екран. (от залата има реакция да не се качва на екран) 

Който е съгласен да бъде гласувана декларацията, моля да 

гласува.  

"За" –  101."Против" – 27. "Въздържали се" – 9.  

Приета е декларацията. (Ръкопляскания.) 

МЕГЛЕНА ГУНЧЕВА: Не, ние гласувахме, че ще я гласуваме.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Не, гласуваме за декларацията. 

ГЛАСОВЕ: Не, не. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Добре, дайте, ще повторим вота. Но 

тук колегите казаха, че гласуваме декларацията, а не да се гласува.  

Колеги,  тогава гласуваме отново текста на декларацията. 

Ние гласувахме вече да има декларация. (говорят 

едновременно) 
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Чакайте, колеги, нали ние сега тук сме всичките юристи, 

гласувахме декларацията. Какво повече да гласуваме, хиляда пъти 

едно и също? 

ДОНЧО БОРАДЖИЕВ: Извинявам се много, предложението 

беше да се гласува за декларацията, а не да се приеме декларацията. 

Тоест ние гласувахме – аз така го разбрах, дали сега да гласуваме за 

декларацията.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Не знам, аз не го разбрах така.  

ДОНЧО БОРАДЖИЕВ:  Вие така го казахте, колега Гигова, 

ние така го разбрахме. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Добре. Значи сега гласуваме, 

колеги,  за текста на декларацията.  

Който е съгласен, моля да гласува. (неодобрителен шум) За 

приемане на декларацията.  

"За" – 100. "Против" – 34. "Въздържали се"  – 13. 

Общото събрание на адвокатите от страната със 100 гласа 

"за", 34 "против" и 13 "въздържали се"  прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема  Декларация с текст: 

„Ние, делегатите от Общото събрание на адвокатите от 

страната, изразяваме своето притеснение от обявената в медии 

информация за намерения на Министерски съвет да състави 

списък с адвокатски кантори, които да дават правни съвети на 

правителството в определени случаи.  

Въпреки че намираме за добра тенденция държавата да 

използва потенциала на адвокатурата в работата на 

законодателната и изпълнителната власт, обявената в медиите 

информация, че е създадена от Министерски съвет комисия, 

която да извърши подбор на адвокатски кантори, които да бъдат 
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включени в списък на подбрани консултанти на държавата, по 

същество това ограничава потенциала на адвокатурата. 

 Нещо повече – изготвянето на подобен списък с „доверени“ 

на властта адвокатски кантори би било сериозен удар върху 

свободата и независимостта на адвокатурата, тъй като поставя 

под съмнение ролята на адвокатурата и нейните органи да бъдат 

естествена опозиция на действия на всяка една власт.  

От най-високата трибуна на българската адвокатура си 

струва да припомним фундаменталния принцип на адвокатската 

професия – че свободната и независима адвокатура е същностна 

гаранция за опазване законността и правата на човека, особено 

когато те са противопоставени на силата на държавната власт 

или на отделни части от обществото.  

Предварителното съставяне на подобен списък ще постави 

и други въпроси: дали подборът не нарушава правилата на 

Закона за защита на конкуренцията и Закона за обществените 

поръчки, от обхвата на който са изключени само част от правните 

услуги. Самият факт, че такъв списък може да се съставя 

предварително и без оглед на конкретните правни услуги, за 

които ще се предприема ангажирането на адвокати от 

държавните органи, ограничава възможността на останалите 

адвокати и адвокатски кантори, които не фигурират в списъка, 

да предложат правни услуги с не по-ниско качество и при по-

добри конкурентни условия. И това поражда въпрос дали 

предварителното подбиране на адвокатски кантори, до които да 

бъде ограничен изборът за бъдещо консултиране на държавата, не 

представлява недопустима държавна помощ, поставяща в 

зависимост цялата адвокатура? 

Като вярваме в почтените намерения на правителството, 

призоваваме да бъде потърсен друг подходящ способ за 
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ангажиране потенциала на адвокатурата в защита на държавния 

интерес, но в рамките на открита и прозрачна процедура, с 

активно участие на адвокатурата, без предварително подготвени 

от правителството списъци на адвокатски кантори, съставени по 

неясни критерии. Защото подобен подход поставя в опасност 

свободата и независимостта на адвокатурата, а с това и 

върховенството на правото.  

26.02.2022 г.   Общо събрание на адвокатите 

  гр. София   от страната.“ 

 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Декларацията се приема. 

(Ръкопляскания.)  

Чакаме Комисията по предложенията за решения. 

 

(Почивка от 16,55 до 17,11 часа) 

 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги,  ще дам думата по всеки 

един въпрос, подлежащ на комисията да го формулира и гласуваме 

решенията.  

Заповядайте по проектите за решения. 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Уважаеми колеги,  комисията, след като се 

запозна с формулираните от Вас предложения за решения и след като 

ги обобщи, предлага на вниманието Ви следните проекти за решения.   

Ще Ви ги докладваме по начина, по който бяха формулирани от 

изказващите се, по реда, по който са направени. 

Първото предложение: общото събрание на адвокатите от 

страната препоръчва на Висшия адвокатски съвет да създаде 

адвокатски електронен форум за обмяна на информация между 

адвокатите с възможност за формулиране на предложения и 
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поставяне на въпроси към следващо общото събрание на 

адвокатите от страната. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, който е съгласен с така 

предложения проект за решение, моля да гласува.  

"За" – 123. "Против" – 4. "Въздържали се" – 3-ма.  

Общото събрание на адвокатите от страната със 123 гласа 

"за", 4 "против" и 3-ма "въздържали се" прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

 Препоръчва на Висшия адвокатски съвет да създаде 

адвокатски електронен форум за обмяна на информация между 

адвокатите с възможност за формулиране на предложения и 

поставяне на въпроси към следващо общото събрание на 

адвокатите от страната. 

Следващото предложение за решение, колега Ралчев. 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Следващото предложение, колеги,  е: 

общото събрание препоръчва на Висшия адвокатски съвет да 

отмени решението си за избор на заместник-главен секретар на 

Висшия адвокатски съвет. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, който е съгласен, моля да 

гласува. 

"За" – 51. "Против" –  57. "Въздържали се" – 19.  

Решението се приема. 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Не се приема, "против" казахте, че са 57.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Не се приема, извинявайте, обърках 

се. Колегата Ралчев ме поправи. Не се приема наистина, обърнала съм 

числата 51 и 57.  

ЕМИЛИЯ НЕДЕВА: Беше обявено 51. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Грешката е моя, вярното е 57 

"против". Не се приема.  

Следващото предложение, колега Ралчев. 
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МИЛЕН РАЛЧЕВ: Общото събрание на адвокатите от 

страната препоръчва на Висшия адвокатски съвет да освободи 

като членове на Управителния съвет на Центъра за обучение на 

адвокати "Кръстю Цончев" тези колеги, които са действащи 

членове на Висшия адвокатски съвет.  

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги,  режим на гласуване. 

"За" – 35. "Против" – 80. "Въздържали се" – 22.  

Не се приема. 

Колега Ралчев? 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: При това положение, колеги, според мен е 

напълно безпредметно да бъде гласувано едно друго предложение, 

което беше направено, с обратен знак, то постъпи от адвокат Ели 

Христова.   

ЕЛИ ХРИСТОВА: Оттеглям го. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Следващото решение. 

ВЕСЕЛКА КОЕВА: Колеги, това означава, че изборът е в 

противоречие с решение на общото събрание за избора, точно така. 

Изборът на Валя Гигова да влезе в Управителния съвет е в нарушение. 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Нали не се приема това?  

ЖАНА КИСЬОВА:  Нали току-що гласувахме, че не е. 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Ние не коментираме Вашия вот, колеги, 

моля Ви, не очаквайте такъв коментар от наша страна. 

Следващото предложение за решение: общото събрание на 

адвокатите от страната… 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ: Може ли? 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Колеги, мисля, че ще сме по-оперативни, 

ако не се прекъсваме. 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ: Да, но аз мисля, че за да бъде 

избегнато всякакво съмнение каква е волята на общото събрание, 

моля предложението за отмяната да бъде гласувано. Просто за 2 
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минути, да няма повече… Хубаво, тя го оттегли, ама… Аз смятам, че 

е редно и е нормално за една минута да гласуваме и да прекратим 

всякакви спорове за в бъдеще. 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Колегата Христова оттегли предложението 

си, не мога да подложа на гласуване предложение, което е оттеглено.  

Общото събрание на адвокатите от страната предлага на 

Висшия адвокатски съвет да приеме решение, с което да се 

увеличат на 20% сумите от делегираните месечни вноски за 

адвокатските съвети, които се преотстъпват обратно на 

колегиите от Висшия адвокатски съвет.  

ДОНЧО БОРАДЖИЕВ: Извинявайте, аз предлагам да 

гласуваме първо предложението на Калоян Кръстевич, което е да се 

намали членският внос от 20 лв. на 10 лв.  

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Ще гласуваме отделно, колега. 

(говорят едновременно) 

ДОНЧО БОРАДЖИЕВ: Не, защото то е предхождащо и в по-

голяма степен… 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Не е вярно. Колегата го предложи… 

ДОНЧО БОРАДЖИЕВ: По ред е следващо. Но тъй като в по-

голям обем се засяга членския внос с неговото предложение, аз 

предлагам да се гласува първо предложението на колегата Калоян 

Кръстевич. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Предложението да стане 10 лв., нали 

това е предложението? 

Колеги,  готови ли сте Вие? 

СТЕФАН МАРЧЕВ: Само ако може да взема и аз отношение. 

Мисля, че трябва да се гласуват по реда на предлагането. И отделно 

от това от решението дали ще получават обратно колегиите 10% или 

20% зависи какво ще бъде решението по втория въпрос. Така че нека 

ги гласуваме в тази поредност, моля, както са подготвени. 
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ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Вижте, аз мисля, че това са отделни 

решения, съвсем независими едно от друго. Така бяха направени, те 

не са алтернатива. 

Подлагам на гласуване предложението да увеличаване на 

размера на частта от вноските, които се делегират на адвокатските 

колегии от 10% на 20%. 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Колеги, извинявайте, че прекъсвам 

гласуването, прецизната формулировка на решението е следната: 

Общото събрание предлага на Висшия адвокатски съвет да 

приеме решение, с което да се увеличат сумите на делегираните 

месечни вноски от бюджета на Висшия адвокатски съвет за 

адвокатските колегии от 10% на 20%. Все пак това е по-прецизната 

формулировка. Не знам дали ще повлияе на Вашия вот. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Който е съгласен, моля да гласува. 

"За" – 118. "Против" – 11. "Въздържали се" – 1.  

Общото събрание на адвокатите от страната със 118 гласа 

"за", 11 "против" и 1 "въздържал се" прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

Предлага на Висшия адвокатски съвет да приеме решение, 

с което да се увеличат сумите на делегираните месечни вноски от 

бюджета на Висшия адвокатски съвет за адвокатските колегии от 

10% на 20%.  

Решенето се приема. (Ръкопляскания.) 

Колега Ралчев, следващото решение. 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Следващото предложение за решение: 

общото събрание на предлага на Висшия адвокатски съвет след 

запознаване на клаузите на договорите с фирмата изпълнител, на 

която е възложено изготвяне на адвокатските карти, да се 

предложи съкращаване на сроковете за изработване на 

адвокатски карти и ако това желание не бъде удовлетворено и 
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фирмата изпълнител не се съобрази с тези изисквания, да се 

проведе конкурс за нов изпълнител.  

Колеги,  по този въпрос определено в нашата комисия имаше 

дискусия, не крия, но все пак предпочетох да предложа това решение 

по начина, по който беше формулирано.  

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Ами както е формулирано, така го 

гласуваме. Моето мнение е, че трябва да има конкурс за всичко.  

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Това е в оперативната самостоятелност на 

Висшия адвокатски съвет.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги,  който е съгласен, моля да 

гласува. Решението е за адвокатските карти.  

"За" –  124. "Против" - Няма. "Въздържали се" – Няма.  

Общото събрание на адвокатите от страната със 124 гласа 

"за" единодушно прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

Предлага на Висшия адвокатски съвет след запознаване с 

клаузите на договорите с фирмата изпълнител, на която е 

възложено изготвяне на адвокатските карти, да се предложи 

съкращаване на сроковете за изработване на адвокатски карти и 

ако това желание не бъде удовлетворено, и фирмата изпълнител 

не се съобрази с тези изисквания, да се проведе конкурс за нов 

изпълнител.  

Колега Ралчев, следващото решение? 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Колеги,  накрая ще отделя 5 минути, едни 

предложения, които считаме, че не могат да бъдат подложени на 

гласуване, защото те са в открито противоречие със Закона за 

адвокатурата, не може с такива проектопредложения, примерно които 

се подлагат на гласуване, да се променя кворум при вземане на 

решение от страна на Висшия адвокатски съвет по отделни въпроси. 

Така че аз считам, че не е уместно предлагането за гласуване на 
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такива предложения. Визирам предложението на колегата Баев от 

Пловдив. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Ще се подлага ли на гласуване или 

не? Аз смятам също, че не трябва да се подлага на гласуване. 

(говорят едновременно) 

Колеги,  кажете ми, ако примерно се гласува едно решение на 

Висшия адвокатски съвет с ¾, след това с пълно мнозинство ще го 

отмените? То е безсмислено това.  

Добре, да каже комисията. Аз казвам какво мисля. И как ще 

кажете примерно с какво мнозинство ще вземаме решение всички 

адвокати? 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Колеги, не може общото събрание – с 

цялото уважение към най-висшия форум на адвокатурата, да изменя 

законово установен кворум за вземане на решение на който и да е 

орган в страната, и толкова. 

Следващото предложение е на колегата Кръстeвич  – общото 

събрание на адвокатите от страната предлага на Висшия 

адвокатски съвет да приеме решение за изменение на месечните 

вноски към бюджета на Висшия адвокатски съвет чрез 

редуцирането им от 20 на 10 лева.  

Тук отново има дискусия в комисията – заявявам, защото 

мисля, че няма как при вече гласуван бюджет ние да искаме да бъде 

изменено. Бюджетът вече е гласуван, така че няма как ние да 

преразглеждаме вече взето решение. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Добре, колеги,  дайте да гласуваме 

това предложение, защото ние имаме такова решение на общото 

събрание, дайте ще гласуваме.  

НИКОЛЕТА МЕТЕВА: Прощавайте, колеги, адвокат Метева – 

Бургаска колегия, коментар по отношение на това. Тук влизаме в една 

позиция, в която Вие ни поставяте. Следващият бюджет, когато 
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следва да бъде гласуван, пак ще бъде преди общото събрание. Какво 

правим в такъв случай, да не правим такива предложения ли? Разбира 

се, че може да бъде променяно съобразно определен регламент. Това 

е. (Ръкопляскания.) 

ИНА ЛУЛЧЕВА: Колеги, понеже не искам да става на 

следващото общото събрание проблем, че решенията на общото 

събрание не са изпълнени и да влизаме отново в дебат кои решения 

са задължителни и кои не, аз смятам че няма пречка да бъде гласувано 

решение, с което се предлага на Висшия адвокатски съвет  да бъде 

обсъдено намаляване на вноската.  

Обаче, колеги, Висшият адвокатски съвет имаше много 

сериозен спор, който и днес мисля, че се пренесе тук, кои решения на 

общото събрание са задължителни и кои не. И не единодушно, но все 

пак мисля, че стигнахме в крайна сметка, макар и не по конкретните 

въпроси, до заключение, което мисля, че всеки един юрист тук в 

залата ще се съгласи, че когато не е определена изрично 

компетентността на общото събрание на адвокатите от страната, 

извън това, че приема отчетите и избира органите, то е компетентно 

да взима решения по всички въпроси, които не са включени изрично 

в компетентността на други органи. И в този смисъл искам да Ви 

обърна внимание, че чл. 122, ал. 1, т. 2, мисля, казва, че Висшият 

адвокатски съвет определя вноските. В този смисъл определянето на 

вноските е извън компетентността на общото събрание.  

Така че ако искате да вземем някакво решение за вноските, то 

е да се препоръча на Висшия адвокатски съвет да обсъди 

намаляването им. Но Ви казвам, че аз лично и като член на Висшия 

адвокатски съвет не искам догодина да нося отговорност затова, че 

не сме изпълнили едно решение, което наистина не е задължително, 

защото този въпрос е от изключителната компетентност на Висшия 

адвокатски съвет.  
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ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Лулчева, как ще го 

формулираме, дали ще бъде „предлага на Висшия адвокатски 

съвет…“ или „да ги намали“, е все едно, защото това е от 

компетентността на Висшия адвокатски съвет.  

Колега Ралчев, дайте, ще го подложим на гласуване.  

Аз ще гласувам "против".  

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Още един път припомням предложението: 

общото събрание на адвокатите от страната препоръчва на 

Висшия адвокатски съвет да обсъди възможността за изменение 

на месечните вноски към бюджета на Висшия адвокатски съвет 

чрез редуцирането им от 20 на 10 лева. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги,  който е съгласен, моля да 

гласува. 

Колеги, само ще Ви кажа, че всичко се увеличи и само си 

намаляваме членския внос. 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Така, както вървим, ще има предложение 

на следващото общо събрание на адвокатите от страната поименно за 

колегиите да се намалят вноските, в тази посока вървим. 

ВАЛЯ ГИГОВА: "За" – 42. "Против" – 77. "Въздържали се" – 

15. Не се приема.  

Мисля, че показахме, че сме правна общност, която мисли за 

това как да обезпечи независимостта си, защото, колеги,   

независимост означава и финансова. 

Колега Ралчев, следващото предложение. 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Предложението за Декларация на колегата 

Славов, чета текста на декларацията, която любезно ми беше 

предоставена от адвокат Славов: 

„Общото събрание на адвокатите от страната алармира 

законодателната и изпълнителната власт за все по-тежкото 

социалноикономическо положение на българските адвокати, 



159 
 

включително за безпрецедентния отлив на адвокати, тъй като 

1000 адвокати са напуснали адвокатурата за 2021 г. 

Предупреждава, че тази тенденция се задълбочава и през 

настоящата година, и ще продължи, ако не бъдат предприети 

мерки, и призовава властимащите да вземат конкретни мерки за 

подкрепа на адвокатурата, включително чрез увеличаване на 

процента на нормативно признатите разходи на 40%.“ 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Само че, колеги, този израз 

„алармира“ нещо… 

ПЕТЪР СЛАВОВ:  Изразът „алармира“ мисля, че е о, кей, 

обаче думата „властимащи“ съм сигурен, че не съм употребил, така 

че там вижте точно по текста как е. Това звучи така, леко дори 

неуважително към изпълнителната и законодателната власт.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Както сте я предложили. 

ПЕТЪР СЛАВОВ: Да, „призоваваме изпълнителната и 

законодателната власт“. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Трябва да е „обръща внимание“, 

някакси това „алармира“ ми е много тип протест.  

ПЕТЪР СЛАВОВ:  Предоставям на Вас да прецените степента 

на тревожност, но на мен ми се струва доста тревожна ситуацията.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Предложението е писмено, така че 

колеги, подлагам на гласуване с думата „алармира“.  

Който е съгласен, моля да гласува. 

"За" – 111. "Против" - Няма. "Въздържали се" – 12.  

Общото събрание на адвокатите от страната със 111 гласа 

"за", без "против" и 12 "въздържали се"  прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема Декларацията, която гласи: „Общото събрание на 

адвокатите от страната алармира законодателната и 

изпълнителната власт за все по-тежкото социалноикономическо 
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положение на българските адвокати, включително за 

безпрецедентния отлив на адвокати, тъй като 1000 адвокати са 

напуснали адвокатурата за 2021 г. Предупреждава, че тази 

тенденция се задълбочава и през настоящата година, и ще 

продължи, ако не бъдат предприети мерки, и призовава 

властимащите да вземат конкретни мерки за подкрепа на 

адвокатурата, включително чрез увеличаване на процента на 

нормативно признатите разходи на 40%.“ 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Има едно предложение на колегата 

Бояджиев, ако правилно сме разбрали смисъла на предложеното, то е 

следното: общото събрание на адвокатите от страната препоръчва 

на председателя на Висшия адвокатски съвет да бъде проведена 

среща с министър-председателя на Република България, на която 

да бъдат изказани опасенията на българската адвокатура… 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Бояджиев, заповядайте. 

МИХАИЛ БОЯДЖИЕВ: Аз оттеглям това предложение, казах 

го в контекста на общата работа и в дискусията по предишната 

декларация. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Благодаря много. Колега Ралчев. 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: В такъв случай спирам формулирането на 

това предложение. 

Колеги, ще Ви запозная с едно предложение на колегите, което 

няма да подложим на гласуване, да не считате, че те са пропуснати в 

нашите обсъждания. Предложението беше със следния текст: общото 

събрание на основани чл. 124, ал. 2 от Закона за адвокатурата 

задължава председателя на Висшия адвокатски съвет да не 

сключва договор с Lex.bg за поддръжка на ЕАР, ако няма решение 

на Висшия адвокатски съвет за сключване на такъв договор, 

прието с квалифицирано мнозинство от ¾ от членовете на съвета. 
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Позицията ни е еднозначна и категорична, че ние не можем да 

се опитваме да променяме начина на вземане на решенията, който е 

законово определен от страна на Висшия адвокатски съвет. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Кажете, колега Баев. 

ГЕОРГИ БАЕВ: Извинявайте, но ми се струва, че не е 

комисията тази, която трябва да предлага решение. Всеки в тази зала 

има право да предлага проект на решение. Аз съм го предложил и 

считам, че общото събрание е това, което ще реши дали това 

предложение за решение трябва да се приеме в този вид или не.  

От една страна, сте прав, има законов кворум. Но от друга 

страна е това, че общото събрание е висшият орган и тук се говори за 

парите на адвокатурата. И в крайна сметка дори и това решение 

според Вас да е противозаконно, защото общото събрание също може 

да дава насока какво да прави Висшият адвокатски съвет, то поне ще 

има морален елемент какво мислят адвокатите в страната по този 

договор. Защото в случая, пак казвам, няма мнозинство, а почти на 

границата се взима решение за един договор, с който ще се харчат 

адски много пари според мен.  

И затова, първо, от една страна считам, че комисията не може 

да казва кое ще предложи на гласуване или не, тя е длъжна да го 

предложи така, както е предложено. Оттам нататък общото събрание 

е органът, който ще каже.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колега, аз ще го подложа на 

гласуване, но се надявам клиентите ни да не знаят какво правим.  

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Колеги, нека не създаваме лоши 

прецеденти в нашата работа и са бъдем на висотата на очакванията на 

едно събрание. Колеги,  не може да подлагаме на гласуване решения, 

които са contra lege. Предлага се квалифицирано мнозинство от ¾ за 

вземане на определени решения по сключване на договори. Това е 

немислима практика. 
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(Шум в залата, говорят едновременно.)  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, тогава във всяка една 

колегия, където гласовете Ви са примерно 5:6 или 3:4, трябва, ако то 

е достатъчно сериозно, да се подлага на друго гласуване. и аз съм 

гласувала срещу ЕАР, ама се взе решение.  

ГЕОРГИ БАЕВ: Общото събрание предлага да прегласува… 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Извинявайте, но комисията няма да 

предложи това предложение за решение.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Добре. Колега Братоев, заповядайте. 

Аз ще го подложа на гласуване. 

ЦЕНИМИР БРАТОЕВ: Колеги, аз предлагам това решение на 

общото събрание, което искат сега в момента да бъде гласувано, да 

бъде гласувано с мнозинство 5/6. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Добре. 

ГЕОРГИ БАЕВ: Нека тогава да го променим. 

ЦЕНИМИР БРАТОЕВ: С право на глас 5/6. Моля това 

предложение да бъде подложено на гласуване.  

ГЕОРГИ БАЕВ: Няма проблем, ще бъде подложено. Тогава, 

ето, да няма квалифицирано мнозинство, а общото събрание… 

ЦЕНИМИР БРАТОЕВ: Колегата правилно добави – 5/6 от 

всички делегати. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Добре.  

Колеги, просто това е смешно, което правим, честно Ви казвам.  

ГЕОРГИ БАЕВ: Общото събрание предлага на председателя 

на Висшия адвокатски съвет да прегласува това решение за 

сключване на договор като се вземе мнението на всички участващи 

във Висшия адвокатски съвет. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колега Баев, и това решение не 

може да бъде гласувано. Извинявайте, какво значи да се прегласува 
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един договор, който Висшият адвокатски съвет е изпратил на другата 

страна? 

ГЕОРГИ БАЕВ: Този договор не е сключен все още.  

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Чакайте, който иска да става член 

на Висшия адвокатски съвет, поема отговорност, колеги,  за това, че 

е член на този съвет и взима решения. Сега сме ние, след 2 години ще 

сте Вие. Извинявайте! 

ЦЕНИМИР БРАТОЕВ: Може ли? Колегата Баев, не го виждам 

къде е – договорът е подписан от страна на изпълнителя. Всяко 

прекратяване на този договор… 

Колега, Вие за чл. 12 от ЗЗД чувал ли сте? Защото Вие се 

изказвахте май за някой, който не знаел кое е валидно, кое не е 

валидно, чувал ли сте? Виждам, че сте твърде добре запознат със… А 

може да не сте Вие, извинявайте тогава. Виждам, че сте твърде добре 

запознат със ситуацията – би следвало и това да знаете, кой ще носи 

отговорност за договор, който е подписан от другата страна и трябва 

да бъде подписан от Висшия адвокатски съвет, ако той не се 

подпише? Оставям настрана всички странни предложения за ¾, за 7/8 

и т. н.  

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Колега, слушам Ви.  

ЕМИЛИЯ НЕДЕВА: Прощавайте, но дали ще предложи да 

гласуваме нещо или не, това е правомощие на комисията.  

Не считам за редно, г-жо Гигова, след всяко предложение да 

казвате собственото си становище, да се изказвате като човек, който 

все пак е взел решение в този Висш адвокатски съвет, включително и 

колегата Братоев. Страната, която има тук своите делегати, има право 

да направи предложение и ние слушаме мотивите на колегите. 

ПРЕДС. ВАЛЯ ГИГОВА: Добре, колеги, аз го подлагам на 

гласуване. 
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ЕМИЛИЯ НЕДЕВА: Просто спрете да говорите след всяко 

предложение какво е Вашето мнение лично, Вие сте го казала с 

гласуването си! (Ръкопляскания.)  

РОСЕН ТОМОВ: Колеги, освен че сме адвокати, сме и юристи, 

невинаги в адвокатско амплоа сме точно юристи, но днес трябва да 

бъдем. Не смятам, че комисията трябва да предлага решение, което 

не е в рамките на закона. Оттук нататък всякакви дискусии, в това 

число и личните разменени реплики, са абсолютно безсмислени. 

Комисията е точно затова, не само да редактира решенията, но и да 

прецени кои от тях са законосъобразни и кои не. Тя не е фигурант! 

(Ръкопляскания.) 

МЕГЛЕНА ГУНЧЕВА: Ако позволите да попитам комисията, 

законосъобразно ли беше предложеното решение дали да има 

заместник-главен секретар или не, след като Законът за адвокатурата 

не предвижда такава длъжност? Защото го гласувахме тогава или 

законът предвижда да има заместник на главния секретар на щат?  

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги,  това, което в момента се 

случва – аз Ви предлагам да го подложим на гласуване.. 

ДЕЛЕГАТКА: Колега Гигова, само секунда. Аз искам да чуя 

къде е законово регламентирана тази комисия, която изготвя 

проекторешенията. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, много Ви моля, дайте 

тогава наистина да гласуваме последното решение… 

ГЕОРГИ БАЕВ: Може ли процедура тогава? Нека първо да 

гласуваме дали е допустимо това решение, и тогава вече да решим. 

МИЛЕН РАЛЧЕВ: Не, няма да подложим на гласуване това. 

Определено считам, че изчерпахме всички Ваши предложения, 

опитахме се да ги обобщим, подложихме ги на Вашето внимание на 

гласуване, и считаме нашата работа като комисия за изчерпана, 

предвид липсата на други предложения. 
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Благодаря Ви. 

ПРЕДС.  ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги,  прекратяваме този дебат, 

за да не изпаднем в ситуация, в която ще се караме за нещо, което пак 

зависи от Висшия адвокатски съвет. Така е по закон, това е 

положението.  

Така че аз Ви предлагам да се ориентираме към приключване 

на днешното събрание, което поради изчерпване на дневния ред си е 

свършило работата и няма какво повече да прави. Затова го обявявам 

за закрито. (Ръкопляскания.) 

 

(17,48 часа) 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: 
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     ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

     ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

     ВАЛЯ ГИГОВА /п/ 
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