ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Стенографски протокол

ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

Събота, 22 февруари 2020 г. – хотел „Балкан”
зала „Роял”
София
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(8,30 часа)

ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Уважаеми колеги, часът е
8,30. Съгласно изпратената покана от Висшия адвокатски съвет
до адвокатските съвети началото на Общото събрание на
адвокатите от страната, е обявено за 8,30 часа. Към момента не е
налице изискуемия от закона кворум от 2/3 делегати, поради
което на основание чл. 111, ал. 3, изречение 2-ро от Закона за
адвокатурата отлагам Общото събрание, като началният час ще е
от 9,30 часа.
* * *
(9,35 часа)
Уважаеми колеги, 9,30 часа минава. Общото събрание на
българската адвокатура се провежда в условията на спадащ
кворум.
Позволете ми да открия работата на редовното годишно
отчетно събрание на българската адвокатура.
Откривам работата на настоящото Общо събрание на
българската адвокатура.
Адвокатът всякога е бил отъждествяван с борец за право,
достойнство и справедливост, човек доблестно изпълняващ своя
професионален дълг. За това в чест на българската адвокатура на
всеки един български адвокат ще открием събранието под
звучите на Химна на Република България и на Европейския съюз.
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(Звучи Химнът на Република България и на Европейския
съюз. Всички стават.)
Колеги, нека да чуем и адвокатската клетва.
„Заклевам се да изпълнявам добросъвестно задълженията
си като адвокат в съответствие с Конституцията, законите на
Република България и морала, да бъда достоен за необходимите
за професията доверие, уважение и чрез поведението си при
нейното упражняване и в обществото да проявявам уважение към
съда и органите на властта, да защитавам с всички допустими от
закона

средства

правата

и

законните

интереси

на

моите

доверители и подзащитни и като техен адвокат да не издавам
тайните.
Заклех се!”
Ние сме адвокати и се заклехме!
Висш адвокатски съвет
Уважаеми колеги, ще Ви помоля още за минута търпение
да останете прави, за да почетем паметта на тези колеги, които
през

изминалата

година

прекъснаха

своя

житейски

професионален път и оставиха светла диря с достойните си
човешки и професионални дела.
Нека с едноминутно мълчание почетем паметта им.
(Едноминутно мълчание.)
Благодаря Ви, колеги.
Общото събрание ще протече по предварително обявения
дневен ред, който съгласно Закона за адвокатурата е изпратен до
всички адвокатски съвети, а оттам и до Вас като делегати.
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Дневен ред:
1. Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през
2019 г., с докладчик председателят на Висшия адвокатски съвет
Ралица Негенцова.
Финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2019 г., с
докладчик главният секретар на Висшия адвокатски съвет
Стефка Въжарова.
2. Доклад на Висшия контролен съвет за 2019

г.,

докладчик председателят на Висшия контролен съвет Драгомир
Димов.
3. Отчет на Висшия дисциплинарен съд за 2019
докладчик

председателят

на

Висшия

дисциплинарен

г.,
съд

Добринка Гърневска.
4. Изказвания и обсъждания на докладите и отчетите.
Приемане на решения.
5.

Обсъждания,

становища

и

предложения

относно

работата на адвокатите и дейността на адвокатурата.
Във

връзка

с

организирането

на

събранието

Ви

информирам, че е осигурен пълен видеозапис на Общото
събрание.
Уважаеми колеги, имам удоволствието да Ви представя и
гостите на нашето събрание:
Явор Нотев, член на Правната комисия на 44-тото Народно
събрание. (Ръкопляскания.)
Владимир Данаилов, зам.-кмет на Столичната община.
(Ръкопляскания.)
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Проф. д-р Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет
на Софийски университет "Климент Охридски". (Ръкопляскания.)
Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в
България (Ръкопляскания.)
Траян Марковски, председател на Висшия адвокатски
съвет в мандат 2001-2008 г. (Ръкопляскания.)
Даниела Доковска, председател на Висшия адвокатски
съвет в мандат 2008-2013 г. (Ръкопляскания.)
Елена Чернева, председател на Националното бюро за
правна помощ. (Ръкопляскания.)
Уважаеми колеги, преди да дам думата на гостите, които
заявиха, че искат да поздравят нашия форум, Ви уведомявам, че
във Висшия адвокатски съвет постъпи поздравителен адрес до
всички участници в годишното Общо събрание на адвокатите в
Република България от президента на Република България Румен
Радев.
„Уважаема

г-жо

Негенцова,

председател

на

Висшия

адвокатски съвет,
Уважаеми членове на Висшия адвокатски съвет,
Уважаеми адвокати,
Дами и господа,
Благодаря Ви за отправената покана да присъствам на
Годишното Общо събрание на адвокатите от страната. За мен е
удоволствие да Ви поздравя и да изразя подкрепата си за Вашата
дейност, черпеща своята легитимност от Конституцията и
насочена

към

юридическите

подкрепа
лица.

всеотдайно и сърцато!

на

правата

Приветствам

Ви

на
за

гражданите

упражняването

и
ѝ
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Убеден съм, че ежедневната работа за утвърждаване
върховенството на правото, основните права, доверието в
правосъдието и българската адвокатура са все градивни елементи
на правовата държава. Да си адвокат не е просто свободна
професия, а обществена мисия, която се отстоява от хора със
свобода на духа и на мисълта.
Приемете пожеланията ми за успех не само в дейността на
Общо събранието на адвокатите, но и в дейността на всеки един
от Вас, осъществявана професионално, с нужните знания и
нравствени качества.
22.02.2020 г.
Румен Радев, президент
на Република България” (Ръкопляскания.)
Колеги, сега давам думата на колегата Явор Нотев, който
иска да поздрави участниците във форума.
ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви!
Аз наистина искам да поздравя участниците във форума,
но бях и поканен. Благодаря Ви.
Уважаеми официални гости,
Уважаеми г-н Зам.-кмет,
Уважаеми председател на Съюза на юристите в България,
Г-н Декан,
Уважаеми дами и господа,
Уважаеми председатели от предишни мандати на Висшия
адвокатски съвет, които заемате достойно място в официалните
гости на днешното събрание,
Скъпи уважаеми делегати на Общото събрание,
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Тук съм с ангажимента да поздравя Вас, а чрез Вас и
всички български адвокати с деня, в който се провежда Общото
събрание на адвокатурата.
Тук съм за да представя тези институции пред адвокатите
по начина, по който ми се случва всеки ден да представям
адвокатурата във форума 44-то Народно събрание и Комисия по
правни въпроси.
Неслучайно съобщавам това, защото не пропускам да
подчертая качеството си на адвокат тогава, когато участвам в
работата и на Комисията, и на Народното събрание. И искам да
Ви уверя, че тежестта на аргументите, тежестта на думите има
своето голямо значение, място именно поради обстоятелството,
че ги представя български адвокат, както, подчертавам, че се
случва чрез мен в работата на Народното събрание. Там е
мястото

за

участие

и

представителство

на

българската

адвокатура, убеден съм в това.
Това, че към настоящия момент представителството на
адвокатурата в законодателната власт по общо мнение, не само
на нас, адвокатите, по мнение на всички юристи, по мнение на
всички български граждани, е повече от недостатъчно и има
своето

отражение

и

върху

качеството,

и

върху

работоспособността на този орган да създава действащи и
работещи закони, закони, които да удовлетворят очакванията по
повод предприемането на тази тежка, отговорна и – за нас е
много известно – трудна работа по създаването на нормативната
основа на обществото. Ако това е така, призовавам и българските
адвокати към повече активност, повече устрем тогава, когато
трябва да заявят своята позиция по повод на законодателни
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инициативи или да инициират създаването на закони, които
впоследствие се явяват пред нашите очи, които стоят на нашите
работни маси, които са в основата на текстовете, които заявяваме
и които отстояваме пред българския съд и пред другите
правоприлагащи органи.
Нека да не отегчаваме аудиторията с чисто работни
проблеми, които са добре известни на тази аудитория, но няма
как

да

не

призова

към

повече

ентусиазъм,

към

повече

инициативност и енергия в посока търсене и отстояване мястото
на българската адвокатура в нашето общество като цяло, в
държавните структури, в отстояване виждането на юристи, и то
юристи адвокати, в защита правата на гражданите на Република
България. Няма кой да ни замени в тази мисия.
Уважаеми колеги, нека се върна към празничния характер
на днешния ден. Аз мисля, че това събрание следва събрания,
които бяха проведени по колегии в цялата страна, събрания,
които бяха отбелязани с ентусиазъм, с опити на места да се
поставят изключително важни въпроси, а тези опити, струва ми
се, ще бъдат успешно реализирани в следващия мандат, защото
надежда и основание за подобно очакване дава активността,
числеността на адвокатите, които се явиха ангажирани с
провеждането на тези събрания по места, и дори сблъсъците,
които се оформиха и състояха по време на тези събрания. В тях
ще се роди истината, в тях ще се роди и ще се посочи верният
път, убеден съм в това. Убеден съм в бъдещето на българската
адвокатура. Убеден съм, че това бъдеще е в наши ръце – ръцете
на адвокатите, ръцете на тези, които представляваме ние тук, в
тази зала, и конкретно на тези, които сме в тази зала.
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Пожелавам успех на днешния форум!
Пожелавам да бъдем разумни, задълбочени, мъдри и
смирени! Смирени казах, защото с едноминутно мълчание
почетохме паметта на колегите, които си отидоха, днес е Голяма
задушница. Днес е християнски празник, в който наистина
можем да дадем една философска и обща оценка за смисъла на
човешкия живот. Ние не сме далече от такива философски
изводи, не сме далече от възможността да направим такива
обобщения за нас, за общността, която представляваме, и за
времето, в което живеем.
Аз Ви благодаря и още веднъж пожелавам на събранието
успешна и плодотворна работа!
Благодаря Ви! (Ръкопляскания.)
ПРЕДС.

АЛБЕНА

ПИСКОВА:

Давам

думата

на

г-н

Владимир Данаилов, зам.-кмет на Столичната община.
ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ: Уважаеми дами и господа,
Добър ден!
Имам удоволствието от името на кмета на Столичната
община г-жа Йорданка Фандъкова да Ви приветствам с добре
дошли на всички гости на София, а също така и на колегията от
София!
Както беше споменато още в началото, в София вече имаме
едно оформено управление на въпросите, свързани с дигиталната
трансформация „Икономическо развитие и иновации”, това е
новият ресор, който беше създаден само преди 2 месеца. Може
би някои от Вас знаят, че за първи път такъв тип форма на
управление е създадена през 2007 г. в Ню Йорк, в последните 5-6
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години и в големите европейски градове и столици също
припознават тази форма на управление.
Какви са двата основни приоритета на работата ни?
Приоритет №1 – подобряване качеството на живот в града,
намаляване на административната тежест, като по този начин
директно целим да повишим възможността или капацитета на
София да привлича инвестиции, София да бъде все по-добър град
за живеене и, разбира се, навлизането на иновации.
И като приоритет №2 – това е работата с всички
заинтересовани страни и навлизането на технологии и иновации
във всички сфери на градския живот.
Тук бих искал да споделя и да спомена, да подчертая, че
адвокатурата и в страната, и в София винаги е била много ценен
партньор и коректив на местна власт, знаем, че работите по
създаването на е-адвокатура. Така че смятам, че всички можем да
си бъдем полезни много в тази посока, разбира се, в полза на
обществото.
Още веднъж бих искал да Ви поздравя и да Ви пожелая
позитивен и успешен форум!
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС.

АЛБЕНА

ПИСКОВА:

Давам

думата

на

г-н

Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в
България.
ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ: Благодаря.
Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми гости,
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Благодаря за поканата и възможността от името на Съюза
на юристите в България да Ви поздравя по повод годишното
Общо събрание на българската адвокатура!
Винаги съм търсил в тези няколко изречения, които трябва
да каже човек в едно приветствие някакъв прагматизъм, и то е да
се докосва до проблемите, които Ви вълнуват. И пътувайки
насам, си бях подготвил друго, но тук като се видях с няколко
колеги, които ми поставиха някои сериозни проблеми, реших да
променя нещата, които искам да Ви кажа.
И първото, разбира се, е да подкрепим колегата Явор
Нотев за това, което каза, защото мен лично ме е срам от това,
което става в Българския парламент! (Ръкопляскания.)
Мога съвсем честно да Ви кажа, че повече от 2 години се
мъча да убедя председателката на парламента да се съгласи да
направим

една

законодателния

експертна кръгла маса
процес

и

най-накрая

по

проблемите на

успях

да

я

убедя.

Признавам, че и колегата Явор Нотев, и то в качеството си на
зам.-председател се опитваше да помага и не успявахме да
стигнем до някакъв положителен резултат. Сега вече го имаме и
тази кръгла маса ще се проведе на 24 март. Ако някого го
вълнуват тези проблеми, може да заповяда. Тя е експертна, ще
бъде в много тесни времеви рамки, но основните проблеми,
които ще засегнем, всички много добре ги разбирате и те
основно

опират

до

това

-

имаме

един

добър

Закон

за

нормативните актове, защо не го спазват депутатите?
Това, което ми се струва, че е много съществено да Ви
кажа и е хубаво, в една точка Разни имате, да вземете отношение
по този проблем, е реформата в съдебната власт. Ако се
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замислите, ние се реформираме вече 30 години. То започна от
действащата Конституция, която предвиди нова организация на
съдебната власт, след това през 2001 г. Министерският съвет
прие една Стратегия за съдебната реформа, през 2009 г. имаме
следваща Стратегия за съдебната реформа, през 2014 г. –
Актуализирана Стратегия за съдебната реформа, която се
изпълнява и в момента. Само вмъквам, че във всичките тези
документи адвокатурата е малко като страничен наблюдател и
почти отсъства от тях. Аз винаги съм казвал, че такава реформа
без активно участие на адвокатурата не може да стане. Но поважното е друго, - че „АБ”-то на една такава реформа – без да
навлизам в подробности – е образованието.
Не може без добре подготвени юридически кадри да
правим каквато и да е реформа. Ние в момента имаме 9
действащи факултета с няколко филиала, които раждат и един
особен парадокс – приемат се годишно около 1000 студенти,
завършват 2000!
ГЛАС: За Гинес.
ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ: Да, за Гинес сме, защото това
нещо никога не се е случвало, защото всеки от Вас, когато е учил
навремето, от бройката, която е била приета – поне така беше в
Софийския университет, приемаха средно около 200 човека,
завършваха половината.
Сега сме свидетели на този парадокс – това са колеги с
дипломи, които, между другото, присъстват и в парламента, в
много ограничено количество, защото имаме един парламент с
26-27 юристи. Това си говорихме с колегата Даниел Вълчев,
декан на Юридическия факултет, че ако Ви попитам сега колко
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имена може да ми кажете на юристи от тази комисия, повече от
2-3 няма да изброите. Те са толкова неизвестни и те са хората,
които правят законите.
Така че пак се връщам на образованието и си мисля, че във
възможностите на това събрание е да поставите по-остро
проблема и да дадете мандат на Управителния си съвет, заедно
със Съюза на юристите в България, който е много активен в тази
посока, много ясно и категорично да кажем и на Министерския
съвет, и на Народното събрание, че повече това не може да
продължава, че проблемите с юридическото образование трябва
да бъдат решени.
Желая Ви успешна работа!
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Благодаря на нашите гости
за техните приветствия.
Специално за днешния форум са постъпили още два
поздравителни адреса, които ще Ви прочета, и свидетелстват, че
адвокатурата има значима роля в обществото и е незаобиколим
фактор

в

процеса

за

установяване

на

справедливост

и

гарантиране на равно правосъдие с всички.
Постъпил е поздравителен адрес от председателя на
Върховния административен съд Георги Чолаков.
„Уважаема г-жо Негенцова,
Уважаеми дами и господа,
За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя най-сърдечно
по повод годишното Общото събрание на адвокатите от страната.
Обръщам се към Вас, за да засвидетелствам своето
уважение към високия професионализъм и отговорност, с които
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ежедневно работите за утвърждаването на върховенството на
закона и защитата на правата на гражданите.
Приемете моите най-искрени работи за ползотворната
работа, извършена през изтеклата година, и пожеланията ми за
професионални успехи и удовлетворение и занапред!
В мое лице адвокатурата ще продължи да има партньор и
подкрепа

за

отстояване

на

принципите

на

прозрачност,

обективност и законност.
Уважаеми

адвокати,

нека

е

плодотворна

и

успешна

работата Ви по време на събранието!
Желая на всички Вас много здраве, просперитет, стабилно
развитие на кариерата и все така активно участие при отстояване
интересите на гражданите и утвърждаване на справедливостта.”
(Ръкопляскания.)
Постъпил е поздравителен адрес и от главния прокурор на
Република България Иван Гешев. (Отрицателна реакция и
неодобрение в залата. Поздравителният адрес не бе прочетен)
Тези поздравителни адреси ще връча на г-жа Негенцова за
архив. (Ръкопляскания.)
Уважаеми колеги и гости,
След официалната част преминаваме към деловата част на
Общото събрание.
Ще дам думата на докладчиците за кратки резюмета, поне
така са обещали, които по закон Висшият адвокатски съвет е
задължен да изнесе пред този форум.
Давам думата на г-жа Ралица Негенцова за кратко резюме
на отчетния доклад на Висшия адвокатски съвет.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми госпожи и господа,
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Скъпи колеги,
На днешното отчетно събрание ще бъде направен отчет на
извършеното от Висшия адвокатски съвет през третата година от
мандата.
Верни на създадената традиция, Отчетният доклад беше
своевременно публикуван, за да може всеки информирано да
участва в днешната дискусия.
Благодаря на всички адвокатски съвети, на органите на
българската адвокатура и на онези колеги адвокати, с които
работихме съвместно за усвояване принципите на българската
адвокатура.
По данни на адвокатските съвети при публикуването в
"Държавен вестник" адвокатите в България са 13 880, в които са
включени и 455 младши адвокати.
Най-голяма е Софийската адвокатска колегия с 6097
адвокати, на второ място, Пловдивската адвокатска колегия – с
1254 адвокати и на трето място, Варненската адвокатска колегия
– с 1125 адвокати. В Единния регистър на чуждестранните
адвокати са вписани 82-ма адвокати от 13 държави членки на
Европейския съюз.
Потвърждаване

на

конституционния

статут

на

адвокатурата.
С последните изменения на Конституцията от 2015 г. бе
създадена нова - ал. 4 на чл. 150, съгласно която Висшият
адвокатски съвет може да сезира Конституционния съд с искания
за установяване на противоконституционност на закон, с който
се нарушават права и свободи на гражданите.
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През отчетния период Висшият адвокатски съвет направи
две искания за обявяване на противоконституционност. Едното е
на §50 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение

и

допълнение

на

Закона

за

корпоративното

подоходното облагане и второто искане – на разпоредбата на чл.
102, ал. 4 от Закона за Данък добавена стойност.
Към Висшия адвокатски съвет има създадена Комисия по
правни въпроси, която има задължения в няколко насоки. Това са
–

да

обсъжда

предложения,

а

също

така

и

да

сезира

Конституционния съд и да се произнася по становища, които
Конституционният съд е поискал по вече внесени предложения;
разглежда и изготвя предложения и становища по тълкувателни
дела; изготвяне на становища по внесени законопроекти. Тази
комисия обединява потенциала както на адвокати специалисти в
отделни

области

на

правото,

така

и

на

редица

конституционалисти, експерти юристи и научни работници.
Комисията по правни въпроси се ръководи от председателя
на Висшия адвокатски съвет, разделена е на секции, като всяка
има свой ръководител.
Първата – „Гражданско право и граждански процес”,
включва и търговско право, с ръководител адвокат Валя Гигова.
Секция „Наказателно право и процес” – с ръководител
адвокат Милен Ралчев.
Секция „Административно, данъчно, финансово право и
процеси” – с ръководител адвокат Тодор Табаков.
Секция по конституционно право – с ръководител адвокат
Сибила Игнатова.
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Секция

по

международно

и

европейско

право

–

с

ръководител доц. Боряна Мусева, също колега адвокат.
Благодаря на всички, които отделиха от времето си и
направиха своите предложения, които Комисията по правни
въпроси разглежда.
През отчетния период постъпиха 40 броя предложения за
разглеждане от Комисията, които имаха своите допълнения и
Комисията разгледа. Бяха разгледани 11 преписки от 2018 г.
Основното е, че голяма част от случаите, с които сме
сезирани,

се

отнасят

не

до

противоконституционност

на

определени правни норми, а до неправилното им приложение.
Немалко

са

и

случаите,

когато

се

отнася

не

до

противоконституционност и много сезиращите ни не обръщат
внимание, не знаят, че има – било тълкувателни решения, било
решения и на Конституционния съд.
Дейност на Висшия адвокатски съвет в областта на
конституционното правосъдие.
През отчетния период Висшият адвокатски съвет бе
конституиран като заинтересована страна и даде становища по 6
дела,

и

направи

2

искания

за

обявяване

на

противоконституционност на основание чл. 150, ал. 4 от
Конституцията.
Адвокатурата и съдебната реформа.
Всички сме наясно, както и г-н Славов нееднократно е
подчертавал, че българската адвокатура е неразделна част от
съдебната система и без нас не би могло да се осъществи
съдебната

реформа.

Това

е

било

винаги,

мисля,

че

ще

продължава и да бъде отправна точка на Висшия адвокатски
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съвет да се включи активно в работата за осъществяване на тази
реформа.
Това, че адвокатурата е неразделна част, се вижда и от
факта, че в създадения Съвет по прилагане на Актуализираната
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система е
включен и представител на Висшия адвокатски съвет колегата
Людмил Рангелов, който взе участие в работата на Съвета. През
отчетния период имаше 12 заседания.
Дейност на Висшия адвокатски съвет по подготовката на
Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.
Една от основните насоки бе свързана с продължаване
работата по изменение в сега действащия Закон за адвокатурата.
След проведената в Русе национална конференция Висшият
адвокатски съвет беше одобрил съкратен вариант.
След проведеното миналата година Общото събрание на
адвокатите от страната бяха взети решения в две насоки.
Решение, с което се препоръчва на Висшия адвокатски съвет да
предприеме
адвокатурата,

процедура
решение,

по

изготвяне

съгласно

на

което

нов

Закон

за

направените

на

събранието предложения за промени да влязат също така и да
бъдат обсъдени в новия закон.
Беше проведена работна среща на Висшия адвокатски
съвет с председателите на адвокатските колегии. Участваха 23
колегии.
На заседание на Висшия адвокатски съвет бяха обсъдени
всички решения. Бе прието решение Висшият адвокатски съвет
да изпрати пълния проект и подготвения по-кратък проект на
адвокатските съвети за становища, а също така бяха изпратени и
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бяхме поискали от адвокатските съвети да отговорят на два
въпроса: по кои приоритети и неотложни въпроси считат, че
следва да се внесе в Народното събрание проект на ЗИД на
Закона за адвокатурата и какви са принципите, въз основа на
които следва да се изработи нов Закон за адвокатурата.
Постъпиха 30 становища от адвокатски съвети, от адвокати
и адвокатски дружества.
Висшият адвокатски съвет реши да не се налага промяна на
решението относно приоритетите за внасяне на изменения в
Закона за адвокатурата и беше възложил на председателя да
предприеме

необходимите

действия

за

осъществяване

на

законодателна инициатива.
На 8 ноември група народни представители внесоха в
деловодството законопроект за изменение и допълнение на
Закона за адвокатурата.
Още веднъж искам да подчертая, както нееднократно съм
казвала, че законопроектът, който е внесен от депутати на
8.11.2019 г., представлява част от това, което беше подготвено и
депозирано по решение на Висшия адвокатски съвет. Преценката
е на народните представители, които считат, че тези промени са
най-належащи на първия етап. Висшият адвокатски съвет няма
решение и не е внасял втори законопроект. Бяха положени и
усилия за разглеждане на този.
Дейност на Висшия адвокатски съвет по изготвяне на нов
Закон за адвокатурата.
С Решение №10 на Общото събрание на адвокатите от
страната през 2019 г. бе прието да бъде предприета процедура за
изготвяне на нов закон. Висшият адвокатски съвет направи
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искане до адвокатските съвети за тяхното становище относно
принципите, въз основа на които да бъде изработен новият
проект на Закон за адвокатурата. Бяха изпратени становища,
както Ви казах и по-рано, и бе открита с решение на Висшия
адвокатски съвет процедура по изготвяне на проект на нов Закон
за адвокатурата, съгласно решението на Общото събрание на
адвокатите от страната.
Формирана бе комисия, която да изготви принципите, на
които да се базира проектът на нов Закон за адвокатурата и план
за действие за изработване на този проект. Комисията е в състав:
Валя

Гигова,

Градинарова,

председател,
Валентин

и

членове

Брайков,

Емил

Ценимир

Ядков,

Таня

Братоев,

Кина

Чутуркова и Добринка Гърневска. По-късно, по негово желание,
колегата Валентин Брайков беше освободен, а по инициатива на
ръководителя на Комисията бе допълнен съставът с адвокатите
Станислав Костов, Ели Христова, Петър Петров.
С решение на Висшия адвокатски съвет е създаден и
Консултативен съвет към Висшия адвокатски съвет във връзка с
приемане на концепцията за изготвяне на проект на нов Закон за
адвокатурата,

който

Консултативен

съвет

се

състои

от

представители на всяка адвокатска колегия, представители на
юридически лица с нестопанска цел на адвокати.
Участие в законодателния процес.
Имаме наши представители в 15 работни групи към
Министерството на правосъдието.
Колеги, само искам да Ви кажа, че в пълния текст на
отчетния доклад може да видите по-подробна информация, сега
давам повече статистика.
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Представени бяха 13 становища по законопроекти и бяха
подготвени съответните актове.
Анализ на законодателството в страната на Висшия
адвокатски съвет за 2019 г.
През

2019

г.

Висшият

адвокатски

съвет

работи

за

подобряване нивото на работата си във връзка със следенето на
законодателния процес. Бяха подготвени ежемесечни доклади,
всички проекти на законови и подзаконови нормативни актове,
внесени в Народното събрание или качени в платформата за
обществено обсъждане.
Аналитичната работа започна от месец март, след Общото
събрание от миналата година, като оттогава досега са обобщени
и подробно анализирани общо 115 законопроекта, които биха
могли да бъдат от интерес на адвокатурата, и 51 акта, качени на
сайта за обществена консултация.
По общ план за цялата 2019 г. в Народното събрание са
внесени

общо

198

законопроекта,

като

от

тях

33

са

законопроекти за ратифициране на международни договори.
Бих могла да отбележа, че от внесените становища по
почти всички въпроси становището на Висшия адвокатски съвет
е възприето – било напълно, било частично, като по част от тях
предстои и съответното произнасяне.
Анализи по отделни теми.
Висшият адвокатски съвет е изготвил редица анализи, сред
които: анализ за проблема с присъждане на разноските и
адвокатските

възнаграждения;

сравнителен

анализ

как

е

регламентирана задължителната адвокатска защита в други
държави - членки на Европейския съюз; въпроси, свързани с
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рекламата, в другите държави; за правната регламентация на
адвокатската тайна и приложение на директивите, свързани с
мерките срещу изпиране на пари и др.
Тези анализи послужиха за основа на мотивите на нашата
теза и за защита интересите на адвокатурата при промените в
ЗМИП, при предлаганите промени в Закона за адвокатурата, при
дефиниране на принципите на нов Закон за адвокатурата.
Участие на Висшия адвокатски съвет в тълкувателната
дейност на върховните съдилища.
През отчетния период Висшият адвокатски съвет взе
участие в общо 5 тълкувателни дела на Върховния касационен
съд, както и направи 2 искания за приемане на тълкувателни
решения.
Становищата се качват на сайта на Висшия адвокатски
съвет с линк към съответното тълкувателно решение.
Взаимодействие на Висшия адвокатски съвет с институции
по проблеми на адвокатурата.
Висшият адвокатски съвет има тясно взаимодействие с
различни институции във връзка с решаване на проблеми от
интерес на адвокатурата. Провели сме срещи с ДАНС, с
Комисията

по

вътрешна

сигурност

и

обществен

ред,

с

председателя на Правната комисия на 44-ото Народно събрание,
с Висшия съдебен съвет по редица въпроси, основните от които
свързани с единната информационна система на съдилищата и
Единния портал, както и връзката с Единния адвокатски
регистър; работни срещи с представители на ВСС във връзка с
медиацията;

работни

срещи

с

ръководството

на

НАП,
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омбудсмана

на

Република

България,

с

председателя

на

Нотариалната камара.
Такова

сътрудничество

е

изключително

полезно.

В

резултат на проведените срещи бяха направени измененията в
Закона за мерките срещу изпиране на пари, а сега се обсъждат и
промените в Правилника за приложение.
В резултат на срещите с Висшия съдебен съвет се
поставиха и голяма част от въпросите, които бяха поставени и се
решиха, свързани с началния час на делата, възможността за
достъп до информационната система, във връзка с адвокатските
стаи, във връзка с помещенията, където могат да бъдат
адвокатските тоги. Предмет на обсъждане е и участието на
адвокат в процедурите по медиация и по широко участие на
адвокат в охранителните производства.
Дела, по които Висшият адвокатски съвет е страна.
Членове на Висшия адвокатски съвет се явяват пред
Върховния касационен съд по всички жалби срещу решения на
Висшия адвокатски съвет, както и по други дела, по които
Висшият адвокатски съвет е страна. Делата, по които сме били
страна, са 49. Бих искала да кажа, че има 18 напълно еднотипни
дела, които касаят решения на Висшия адвокатски съвет по
жалби срещу решения на Адвокатска колегия – Варна.
За 2010 г. има заведени и 12 заявления по чл. 410 от ГПК.
Мерки

за

професионална

защита

и

за

подобряване

условията за упражняване на адвокатската професия.
Висшият адвокатски съвет разгледа данните за извършени
процесуални

действия

спрямо

адвокати

по

повод
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осъществяваната от тях дейност. Бе проведена среща с главния
прокурор и Висшият адвокатски съвет излезе и с декларация.
Проведена бе среща на Висшия адвокатски съвет с
ръководство на ДАНС във връзка със Закона за мерките срещу
изпиране на пари. В резултат на всичко бе уточнено, че
адвокатите не дължат подаването отделно от Висшия адвокатски
съвет индивидуални планове.
Имаше среща с ръководството на Националната агенция по
приходите във връзка с информацията, че данъчните готвят
проверки по прилагащите се юридически услуги.
И другата, по-подробна информация може да намерите в
пълния текст.
Комисии, работни групи във Висшия адвокатски съвет.
Комисия по правните въпроси, Комисия за борба с
нелоялната

конкуренция,

международните

работна

организации,

група

във

професионална

връзка

с

отговорност,

програма за електронно правосъдие, реформа и поддържане на
Единния регистър, промени в наредби на Висшия адвокатски
съвет.
Връзки и взаимодействие с адвокатските колегии.
Продължи да действа същото разпределение на членовете
на Висшия адвокатски съвет, каквото беше досега. Продължава
избирането на председателите, които участват в заседание на
ротационен принцип. Срещи с адвокатските съвети за решаване
на въпроси, които възникват. Срещи с Благоевград, съвместно с
Националното

бюро

за

правна

помощ,

Районния

съд

и

Адвокатската колегия. Срещи в Хасково, в Смолян, в Пазарджик.
Продължава откриването на консултативни центрове.
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За

отчетния

период

във

Висшия

адвокатски

съвет

постъпиха 30 молби за помощи, които бяха разгледани, а също
така бяха направени и 14 финансирания.
Съобразно

сключения

договор

с

Лакорда,

колегите

получават правноинформационната система – така както беше
договорено.
Електронна адвокатура.
В изпълнение на приетата дългосрочна програма през 2019
г. Висшият адвокатски съвет работи за въвеждането чрез
обновяване на адвокатските регистри. Това включва в себе си
следните 3 насоки.
Първата, внедряване и използване на най-съвременни
информационни и комуникационни технологии.
Реформа на Единния

регистър, електронно

сезиране,

безхартиен обмен, електронно подписване електронна адвокатска
карта, електронна правна помощ. В изпълнение на тази насока се
работи за въвеждане на единна деловодна система и електронно
деловодство, електронно сезиране, безхартиен обмен.
Сключен беше договор за система за оптимизация на
деловодната работа. Продължава надграждането на сайта на
Висшия адвокатски съвет.
Втората насока е свързана със съгласуване на Единния
адвокатски регистър с другите регистри. В изпълнение на тази
насока

Висшият

адвокатски

съвет

проведе

срещи

с

председателите – на Висшия съдебен съвет, на Държавна агенция
„Електронно управление”, с Министерството на правосъдието и
др. органи.
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И третата насока за работата бе свързана с подобряване
управлението на адвокатските регистри и придаване на нови
функционалности. В тази насока бе формирана работна група, бе
открита процедура за изготвяне на проект за изменение и към
настоящият момент работата на адвокатските регистри напредва
с бързи темпове, като вече са изработени графични дизайни,
уточнени са новите функционалности на регистрите, изготвени
са

алгоритмите

на

работа,

както

е

разработена

и

административната част.
Изпитите за прием на адвокати и младши адвокати са в
двете сесии. Първата, с успеваемост 32%. Явили се 402-ма,
издържали 130 кандидати.
И есенната сесия – 40% успеваемост. Явили се 419, 168
издържали.
Считаме, че по този начин не само че се спазва наредбата,
но се създава една гаранция, че в адвокатурата влизат достойни
млади хора, добре подготвени и отговарящи на съвременните
изисквания.
По обучение и квалификация.
Висшият адвокатски съвет винаги е считал работата по
продължаващата квалификация за приоритет в своята дейност,
именно заради това е Центърът за обучение на адвокати.
Бих искала само да обърна внимание, че Центърът
осъществява дейността си в двете направления – организиране
съвместно с адвокатските съвети по места на семинари и тези,
които се организират в Центъра, в София. За настоящата година
– 266 семинара, със 7684 участници.
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Целта ни е квалификационната дейност да се развива така,
че да се работи за повишаване на качеството и ефективността на
защитата на правата и законните интереси на гражданите и
юридическите лица. Продължава и съвместната ни дейност с
Германската фондация за международно правно сътрудничество
„Дойче Штифтунг”. И тази година изпращаме наш представител.
Участие на представители на Висшия адвокатски съвет в
работни групи на други институции. Това е Националният съвет
за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления,
Съвет

по

изпълнение

на

наказанията

към

министъра

на

правосъдието. Там, където няма заседания, но имаме наш
представител, както ни е изискано. И участие на Висшия
адвокатски съвет, изпращайки свои представители за членове на
комисиите, които работят в Министерството на правосъдието.
Дисциплинарна дейност.
През отчетния период Висшият адвокатски съвет разгледа
245 дисциплинарни преписки, образувани са 140 по жалби срещу
решения и срещу адвокатски съвети, с които е отказано
образуване

на

дисциплинарно

производство.

Потвърдените

решения на адвокатските съвети са 86,43%, което налага извода,
че съветите обективно и законосъобразно осъществяват своята
дейност.
Също

така

Висшият

адвокатски

съвет

разглежда

и

дисциплинарни преписки срещу адвокати, които са членове на
органи. Разгледани са получените сигнали. В 80 от случаите се
отказва образуване на дисциплинарно производство, а 25 са
оставени без разглеждане.
Заседания на Висшия адвокатски съвет.
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Редовните заседания са веднъж месечно, обикновено в
последния петък на месеца. За отчетния период са проведени 19
заседания, от които 13 редовни и 6 извънредни.
Постановени

са

708

решения.

Всички

решения

се

публикуват своевременно на публичната секция на Висшия
адвокатски съвет.
Колеги, с годините се промени обемът и характерът на
работата

на

изключително

Висшия
голяма.

адвокатски
Разглеждат

съвет.
се

Натовареността
въпроси

от

е

много

разнообразен характер, което изисква задълбочена подготовка и
отделяне на много време предварително от страна на членовете
на Съвета.
Поради естеството си работата на членовете остава
непозната за отделните адвокати, включително и че освен
участие в заседанията, в периода между заседанията членовете са
заети и с много други ангажименти, които им се възлагат
перманентно – за участие в различни форуми, за подготовка на
становища, доклади.
Взаимоотношения с Националното бюро за правна помощ.
Към 31.12.2019 г. общият брой на адвокатите, вписани в
Националния регистър за правна помощ, е 6023.
Бюджетът на НБПП е 7 558 700 лв. Изплатило е за 27 857
отчета 7 196 698 лв. През 2019 г. е изплатило възнаграждение на
адвокатските съвети, така известно като 10-те процента, в размер
на 648 128 лв.
Конференции на българската адвокатура.
По наложила се традиция това са двете конференции –
пролетната, която миналата година беше в Пловдив, с два
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панела, чиито теми знаете. Бе приета и съответно декларация, с
която призовахме министъра на културата да предприеме
необходимите

действия

за

ратифициране

от

България

на

Конвенция относно връщане на откраднатите и незаконно
изнесени културни ценности, подписана в Рим през 1995 г.
Бих искала да кажа за тези, които не знаят, че в отговор на
декларацията Министерството на културата ни уведоми, че е
инициирало действия, свързани с ратификацията.
И Есенната конференция, която се състоя в София, с 3
модула.
Висшият адвокатски съвет продължава да е на мнение, че
националните конференции, които ежегодно се провеждат, са
изключително важни за дейността на адвокатурата, за обмяна на
мнения между отделните колеги, за вземане на решения, важни
за по-нататъшната работа и за издигане и утвърждаване престижа
на българската адвокатура.
Други конференции и кръгли маси.
Първата
организирана

–
от

„Арбитраж
Висшия

и

нови

адвокатски

предизвикателства”,
съвет,

Софийската

адвокатска колегия и Българската търговско-промишлена палата.
Втората

–

„Чуждестранни

инвестиции,

инвестиции

в

недвижими имоти, европейски и български регулации”. Форумът
бе организиран от Международния съюз на адвокатите, Висшия
адвокатски съвет, Софийския адвокатски съвет.
Следващата

международна

конференция

–

„Етичните

правила на професията на съдията, адвоката и прокурора –
гаранция за справедлив процес”, с Висшият адвокатски съвет,
Софийската

адвокатска

колегия,

Международния

съюз

на
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адвокатските колегии с обща правна традиция, с участието на
Парижката адвокатска колегия, Асоциацията на председателите
на върховните съдилища на франкофонските държави и Клуба на
адвокатите франкофони.
Следващата конференция – „Задължителна медиация в
полза на страните. Възможности и приложимо право.” – с
Висшия адвокатски съвет, Центъра за спогодби и медиация при
Софийски районен съд и Софийски градски съд. Приет е
заключителен документ, който бе предоставен на работната
група, организирана от Висшия съдебен съвет.
И последната конференция – „Правата на децата –
парадигма на конкуриращи се лични и обществени интереси”,
със съорганизатори Висшият адвокатски съвет, Българският
център за нестопанско право, Институтът за държавата и правото
при БАН, Националният институт на правосъдието.
Международна дейност.
Продължава Висшият адвокатски съвет членството си в
международните организации – ССВЕ, UIA, IBA и FBE. Има 19
международни мероприятия. Тази година в края на месец
септември ще се проведе, от 2 години говорим за това, конгрес
на FBE – Фeдерацията на европейските адвокатури, със седалище
Страсбург в България, така както беше взето решение преди 2
години.
Висшият адвокатски съвет цени високо участието си във
всички

международни

адвокатски

организации.

То

дава

възможност българската адвокатура винаги да е в крак с
актуалното състояние на адвокатската професия в европейските
и други държави. (Подканящи ръкопляскания.)
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Оттук

нататък,

колеги,

мероприятията,

които

са:

-

благодаря Ви, ще свършвам вече – това са 25 октомври, 22
ноември, 140 години от приемането на Търновската конституция,
участие в обществени инициативи – това е взаимодействието ни
със Съюза на юристите в България. Главният секретар беше
награден с почетен знак на СЮБ за професионални постижения и
активна съюзна дейност.
Имаме за защита на личните данни много сериозна
дейност, за което благодаря и на длъжностното лице по защита
на личните данни адвокат Паунова.
Другите данни, които са свързани с Комуникационната
стратегия, наградите на Висшия адвокатски съвет за студенти
юристи. Данните, които са за "Адвокатски преглед" и за
възможността колегите да се възползват от библиотеката на
Висшия адвокатски съвет, по-подробни данни ще видите.
Искам обаче да изкажа благодарност на всички колеги,
които

работиха

активно,

работиха

про

боно

за

издигане

професионалния авторитет и определяне на сериозно място на
адвокатурата в обществото. Това са колегите – Валя Гигова,
познавате я, знаете, че тя е и ръководител на секцията
„Гражданско право и процес” (ръкопляскания), колегата Милен
Ралчев, ръководителят на Секцията по наказателно право и
процес (ръкопляскания), доц. Таня Градинарова (ръкопляскания),
Тодор Табаков, ръководител на секция „Административно право,
финансово, данъчно право и процеси” (ръкопляскания), д-р
Сибила Игнатова, Атанас Стоянов, Людмил Рангелов, Валя
Иванова, Светлана Проданова, Стефка Въжарова, Красимира
Иванова, Явор Нотев, който освен че работи в наша полза в
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Народното събрание, той е и делегат на днешното събрание, така
че надяваме се действително да ни съдейства като види изобщо
как са сложени нещата, Албена Пискова, Александър Тонев,
Веселка Коева, Емил Ядков, Ели Христова, доц. Иван Стойнев,
Емилия Недева, Димитър Петров, Даниела Доковска, Георги
Атанасов, Златка Стефанова, Силвия Паунова, Иван Демерджиев,
Николай Лазаров, Станислав Тонов, Александър Попчев, Албена
Пенова, Ангел Ангелов, Бойко Войнов, Валентин Бенатов,
Валентина Адиркова, Васил Начков, Владимир Дончев, проф.
Георги Димитров, Гинка Христова, Добринка Гърневска, Ивайло
Данов, Ивайло Костов, Ина Лулчева, Йордан Цветанов, Йорданка
Бекирска, Йосиф Герон, който почина, Красимир Краев, Лидия
Атанасова, Лидия Дикова, Лили Лозанова, Любомир Владикин,
Мария Ганева, Мария Вълканова, Милена Караманолова, Нели
Виодорова, Никола Рангелов, Ралица Топчиева, Румен Петков,
Стефан Марчев, доц. Траян Конов, Христо Караманолов, Христо
Христов, Цветана Чуклева, Чавдар Пенков.
Ще видите списък – да благодарим и на квесторите, които
работят.
Колеги, наясно сме, че работата на Висшия адвокатски
съвет не се приема еднозначно. Адвокатурата не се приема
еднозначно и е в криза навсякъде – и в Европа, и в света. Даваме
си сметка, че голяма част от работата, която извършва Висшият
адвокатски съвет, не става достояние на адвокатите. Това е и
причина

да

бъдем

критикувани

–

основателно

или

неоснователно.
Искам да кажа, че Висшият адвокатски съвет приема
всички Ваши критики, обсъжда ги, взема решения и ние
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отговорно стоим зад нашите решения. Част от Вашите критики,
колеги, се основават обаче на непълна, неточна, непроверена и
недостоверна информация. С оглед препоръките, направени в
предходното Общо събрание, цялата информация може да
намерите налична на сайта. Проблемът е, че тя не бива търсена.
Към днешния ден, сутринта, към 8,30 часа отчетният доклад на
Висшия

адвокатски

съвет

беше

прочетен

от

57

човека,

финансовият – от 84, докладът на Контролния съвет – от 18, а на
Висшия дисциплинарен съд – от 40 човека.
Бих искала да обърна внимание и да кажа, че Висшият
адвокатски съвет е на мнение, че има още задачи, които да бъдат
на неговото внимание за изпълнение. Това са дейностите,
свързани с приложението на чл. 150, ал. 4 от Конституцията, но
също така наред с тях, и възможността на Висшия адвокатски
съвет да се разширят тези пълномощия до пълния обем, а именно
да може да се подават не само когато са накърнени права на
граждани, но също така и на юридически лица, тъй като ние
защитаваме не само граждани.
На

второ

място,

да

може

да

иска

тълкуване

от

Конституционния съд, защото при различните жалби, които
пристигат при нас, или сигнали, или предложения, се касае
именно и за това.
Работа по задълбочаване взаимоотношенията на Висшия
адвокатски съвет и с адвокатските съвети, в това число Висшият
адвокатски съвет изразява своята твърда позиция, че ще вземе
необходимите решения и предприеме необходимите действия за
събиране

неизплатените

от

адвокати

и

задържани

от
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адвокатските съвети дължими суми към Висшия адвокатски
съвет.
Ще

продължи

конкуренция,

работата

повишаване

и

за

борбата

квалификацията

с
на

нелоялната
адвокатите,

утвърждаване и разширяване на е-адвокатура, реализация на
Комуникационната стратегия и т. н.
От името на Висшия адвокатски съвет и лично от свое име
още веднъж бих искала да благодаря на всички адвокатски
съвети за ползотворната ни работа. Надявам се Висшият
адвокатски съвет и отделните адвокатски колегии да доразвият
своята работа и всичко това да бъде само и единствено в едно
благо – на адвокатурата. Защото нека не забравяме, че Висшият
адвокатски съвет се грижи за правата и интересите на всички
адвокати, на тези, които са в най-голямата колегия, като София,
и тези, които са от най-малките, каквато е Кърджали, на
адвокатите, които упражняват сами дейността, и тези, които са
корпоративни, на тези, които са консултанти, и тези, които са
процесуални представители.
Надявам се, че ние ще се опитаме да работим днес
спокойно, да изрази всеки своите виждания и да дадем превес на
разума над емоциите. Вярвайте, че Висшият адвокатски съвет е
готов да чуе всичко, но ние балансираме, за да можем във всяко
едно отношение да бъде защитена честта, достойнството,
авторитетът

на

професията

и

да

може

да

бъде

единна

адвокатурата, за което се борим не само ние, но се борят
адвокатурите и в други държави.
Благодаря Ви, колеги! Желая на всички здраве, лични и
професионални успехи и много сили оттук нататък!
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Благодаря Ви, колеги! (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Давам думата на…
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Процедура.
Колеги, уважаваме труда на подготвилите докладите си
колеги, но мисля, че в един момент, в който българската
адвокатура се напъва да се събуди от зимен сън, българското
общество се тресе от сериозни проблеми, безотговорно е да
губим времето на този форум. Докладите са изчерпателни, ние
сме се запознали и сме си направили изводите.
За целта предлагам колегата Въжарова да направи в
рамките на 10-15 минути изложение по отчета и да се пристъпи
към разглеждане, обсъждане и гласуване на т. 1.1., т. 2.2., след
което събранието да продължи нататък. (Ръкопляскания.)
ГЛАСОВЕ: 5 минути на докладите.
ЕЛЕНА

РАДЕВА

(Смолян):

Колега

Пискова,

ако

е

възможно, още едно процедурно предложение. Може би от
вълнение

или

от

напрежение,

не

знам,

но

не

избрахме

ръководство на настоящото събрание, както и преброители,
поради което аз ще моля все пак този форум на адвокатурата да
спази реда и да пристъпи към избор на председател и
преброители, след което да бъдат гласувани и съответните
процедурни предложения, които вече бяха направени.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: В програмата в деловата
част на отчетното събрание всяка година има процедура и тя ще
се

състои

по

избора

на

преброители,

на

Комисия

по

проектопредложенията и решенията, но тъй като още не сме
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започнали обсъждането на докладите и гласуванията, не сме я
избрали, но няма да пропуснем това.
Позволих си да започна откриването на настоящото
събрание в тази част, което ми е възложено с решение на Висшия
адвокатски съвет в две заседания.
БОРИСЛАВ

ВЪЛЧЕВ:

Беше

направено

процедурно

предложение от колегата Демерджиев, което няма как да бъде
гласувано преди да бъдат избрани преброители. Затова следва да
пристъпим към избор на преброители. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Уважаеми колеги, моля,
направете своите предложения за преброители.
Аз

ще

подложа

Вашето

предложение

за

избор

на

председател, за да не продължа да водя аз, но нека да изберем
първо преброители, които да броят гласовете за първото
процедурно предложение и всички след това.
ЖАНА КИСЬОВА (Софийската адвокатска колегия):
Колега Пискова, мога ли да предложа колеги за преброители?
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Да.
ЖАНА КИСЬОВА: За преброители предлагам да изберем
колегите Христо Хинов, Явор Харизанов, Антон Стефанов и
Бойко Матеев.
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Колеги, други предложения?
Мисля, че 4-ма души – така както ги предложихте, ще
могат да разпределят залата и са достатъчно.
Който е съгласен колегата Христо Хинов да бъде избран за
преброител в днешното Общото събрание на адвокатите от
страната, моля да гласува "за".
Видимо мнозинство.
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Против? - Няма. Въздържали се? - 1.
Предложението Христо Хинов да бъде преброител се
приема. (Ръкопляскания.)
ЕМИЛИЯ НЕДЕВА: Процедура. Какъв е кворумът?
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Колегата Негенцова съобщи
– присъстват 276.
Който е съгласен колегата Явор Харизанов да бъде избран
за преброител, моля да гласува.
Видимо мнозинство.
Против? - Няма. Въздържал се? - 1.
Предложението за колегата Явор Харизанов да бъде избран
за преброител се приема.
Който е съгласен колегата Антон Стефанов да бъде избран
за преброител, моля да гласува.
Видимо мнозинство.
Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.
Предложението за колегата Антон Стефанов да бъде
избран за преброител се приема.
Който е съгласен колегата Бойко Матеев да бъде избран за
преброител, моля да гласува.
Видимо мнозинство.
Против? - Няма. Въздържали се? - Няма.
Приема се предложението за Бойко Матеев.
Благодаря.
Избраните

преброители

са:

Христо

Хинов,

Явор

Харизанов, Антон Стефанов и Бойко Матеев.
Колеги, Вие ли ще прецените как да се разпределите по
блокове или аз да Ви помоля?
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Колегата Христо Хинов да брои от моята дясна страна – от
началото до средата на десния сектор.
Колегата Явор Харизанов – в първата част на сектора, в
мое дясно, колегата Христо Хинов – във втората част на сектора
в мое дясно.
Колегата Антон Стефанов – да брои в мое ляво от началото
до средата на сектора.
Колегата Бойко Матеев – втората половина на лявата част
на сектора.
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги, с решение на
Висшия адвокатски съвет от две заседания за председателстващи
днешния форум са определени и те ще ръководят събранието,
колегата Албена Пискова, колегата Атанас Стоянов и колегата
Людмил Рангелов. Това е решение на Висшия адвокатски съвет.
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Колега, ще направите ли
своите предложения за председателстващ събранието, който да
продължи вместо мен?
ИВАН

ДЕМЕРДЖИЕВ:

Колеги,

аз

ще

направя

предложение.
Първо,

мисля,

че

събранието

трябва

да

си

избере

председателстващ, не Висшият адвокатски съвет да го избере
(ръкопляскания), за да може да се конституира.
Моето конкретно предложение е то да бъде водено от
колегата Любомир Владикин. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Колеги, който е съгласен
деловата част на Общото събрание на българската адвокатура да
продължи
Владикин.

под

председателството

на

колегата

Любомир
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ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ: Е, чакайте, трябва да попитате има ли
други предложения освен за Владикин. Какво е това нещо – едно
предложение и преминаваме към гласуване?!
ПРЕДС.

АЛБЕНА

ПИСКОВА:

Имате

ли

други

предложения?
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ: Да, аз имам предложение – Вие да
продължите да водите. (Весело оживление.)
МАРИЯ ГРЪНЧАРОВА: Колеги, почва едно безредие и
смятам, че това е правено нарочно, съзнателно, да си губим
времето, вместо да работим организирано и да има резултат от
нашата работа.
Много Ви моля, това е поредното Общо събрание, на което
аз

участвам

от

50

години

насам,

и

съм

възмутена

от

несериозността, с която всички се отнасяте към проблемите,
които имаме днес. Висшият адвокатски съвет е направил и е взел
решение за 3-ма души. Те също трябва да бъдат гласувани, а не
да почваме от последния, който е предложен от събранието. Нека
да има поредност и Вие знаете каква е тя.
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Колеги, има в момента
постъпили две предложения. За председателстващ на събранието
– колегата Владикин.
Тъй като по възлагане с решение на Висшия адвокатски
съвет на мен ми е възложено да председателствам и водя
събранието до приключване изложенията на докладите. В частта
– дискусии и решения, е възложено на колегата Атанас Стоянов,
и на колегата Людмил Рангелов. И аз ще си позволя да Ви
предложа да гласуваме предложенията, тъй като освен трите
предложения, направени от Висшия адвокатски съвет, за което
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има решение, в момента има още едно предложение – за колегата
Любомир Владикин.
Тъй като тази част ще бъде само с мое участие, смятам, че
е коректно който е съгласен аз да бъда председателстваща
събранието до приключване на т. 3 – Отчет на Висшия
дисциплинарен съд…
БОРИСЛАВ ВЪЛЧЕВ: По процедура. Аз смятам, че
Висшият адвокатски съвет е прав, че един човек не е достатъчен
да води това събрание през цялото време. най-малко, чисто
физически един човек не може да стои на това място винаги. От
тази гледна точка аз бих искал да предложа двама водещи на
това събрание, а именно адвокат Пискова и адвокат Владикин.
(Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Колеги, който е съгласен аз,
Албена Пискова, да бъда председател и водеща на деловата част
на Общото събрание до т. 3, включително, моля да гласува.
"За" – 213. "Против" – 3. "Въздържали се" – 10.
Предложението се приема.
Благодаря, колеги.
Който е съгласен за председател и водещ втората част на
Общото събрание на адвокатите от страната, което ще обхване т.
4 – Изказвания и обсъждания на докладите и отчетите, приемане
на решения и т. 5 – Обсъждания, становища, предложения
относно работата на адвокатите и дейността на адвокатурата, за
което с решение на Висшия адвокатски съвет са определени
колегата Атанас Стоянов, и колегата Людмил Рангелов (първо
това предложение да гласуваме, тъй като то е предложение
прието с решение на Висшия адвокатски съвет), моля да гласува.
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"За" – 73. "Против" – 137. "Въздържали се" – 6.
Предложението не се приема. (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Колеги, който е съгласен
колегата Любомир Владикин да бъде председателстващ на
събранието в деловата част – така както обявих, след т. 4, няма
да Ви губя времето да повтарям, моля да гласува.
"За" – 178. "Против" – 26. "Въздържали се" – 22.
Със 178 гласа "за", при необходим кворум 149, решението
се приема. (Ръкопляскания.)
ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Процедура, колеги.
На първо място, бих искал да Ви кажа добре дошли! Бъдете
здрави, включително и Вашите семейства! Пожелавам на всички
Вас да имате високи доходи и да заслужите наистина това, което
се съдържа в думата „адвокат”! (Частични ръкопляскания.)
Както

правилно

посочи

председателят

на

Висшия

адвокатски съвет – адвокатурата е в криза. Но кризата е шанс и
нека

хората,

които

имат

енергия,

мъдрост,

да

поведат

адвокатурата към единство, всички да бъдем доволни, а да не
влизаме в съдебни зали с наведени глави.
Бъдете здрави! (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Колеги, давам думата на
главния секретар на Висшия адвокатски съвет за финансовия
доклад. Няма да подлагам предложението да бъде в рамките до
10 минути, колега Въжарова.
ИВАН

ДЕМЕРДЖИЕВ

(от

място):

Процедурното

предложение беше друго – да се разделят първите две точки и да
се гласуват.
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ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Да не се изнасят докладите
на Контролния съвет и на Дисциплинарния съд?
Колегата Демерджиев предлага след като минем т. 1 и т. 2,
а именно т. 1 и т. 2 от Годишния отчет на Висшия адвокатски
съвет, включващ отчета на председателя за дейността на Висшия
адвокатски съвет и финансовия отчет на главния секретар, да
пристъпим към обсъждане и гласуване на тези доклади, след това
да преминем към докладите на Висшия контролен съвет и на
Висшия дисциплинарен съд.
Колеги, който е съгласен… Прави се предложение да бъде
променен дневният ред, затова го подлагам на гласуване.
Който е съгласен да бъде променен дневният ред – след
изнасяне и на финансовия доклад и отчет на главния секретар на
Висшия

адвокатски

съвет

да

се

премине

към

процедура

„Обсъждане и приемане на докладите” и след това да се
продължи с доклада на Висшия контролен съвет и Висшия
дисциплинарен съд, след което да бъдат обсъждания и решения
по тези доклади и накрая да остане последната точка от дневния
ред – 5.
Който е съгласен да бъде извършена тази промяна в
дневния ред, моля да гласува.
"За" – 163. "Против" – 25. "Въздържали се" – 10.
Предложението се приема. Давам думата на колегата
Стефка Въжарова.
СТЕФКА

ВЪЖАРОВА:

Уважаеми

колеги,

имам

удоволствието да Ви представя Годишния финансов отчет за
дейността на Висшия
31.12.2019 г.

адвокатски

съвет

за

периода 1.01-
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В началото на този отчет съм посочила основни решения,
които са базисни за формиране на бюджета на българската
адвокатура. Ще Ви направя бърз анализ на бюджета. Вероятно
всички виждате цифрите, които са посочени на екрана.
Касовите наличности към 31.12. са в размер на 2049 лв.
В разплащателните си сметки Висшият адвокатски съвет
разполага с 1 333 719 лв., а в депозитните сметки Висшият
адвокатски съвет има 1 423 701 лв.
Тук, в тази графика, виждате подробно в отделните видове
валути какви са сметките на Висшия адвокатски съвет. С оглед
спестяване на времето, няма да Ви запознавам с всяка една от
тях.
Наличността към 31.12.2019 г. в касата и в банковите
сметки на Висшия адвокатски съвет е в размер на 3 623 004 лв.
Изпълнение на приходната част.
В тази графика виждате движението на броя на адвокатите
през отчетния период.
Предвидената сума за събиране от месечни вноски е в
размер на 2 828 520 лв.
Реално събраната сума е 2 723 926 лв.
Резултатите по събираемостта в отделните адвокатски
колегии в страната са представени в следващите графики.
Адвокатски колегии, които имат 100% събираемост на
месечните вноски, дължими към Висшия адвокатски съвет, са
Габрово, Кюстендил, Пазарджик, Разград и Шумен.
Следващите, изброени на графиката адвокатски колегии,
имат събираемост между 90 и 100%. Това са Варна, Видин,
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Враца, Кърджали, Ловеч, Перник, Силистра, Сливен, Търговище
и Ямбол.
Седем

адвокатски

колегии

имат

изпълнение

на

задължението си за събиране на месечните вноски между 80 и
90%. Това са Благоевград, Велико Търново, Монтана, Плевен,
Русе, София и Стара Загора.
Три колегии имат събираемост между 70 и 80% - Бургас,
Добрич и Пловдив.
И две колегии – със събираемост под 70%, това са
колегиите в Хасково и в Смолян.
Във

финансовия

доклад

е

посочено,

че

някои

от

адвокатските колегии извършиха плащане след 1.01.2020 г., но
това плащане не би могло да се отрази на посочените цифри в
Годишния финансов отчет, тъй като сумите са постъпили в
сметката през следващата финансова година – 2020 г.
Знаете,

че

Висшият

адвокатски

съвет

работи

по

направлението е-адвокатура. За съжаление, това е графиката,
която посочва колко колегии са се възползвали от това да платят
месечните

си

вноски

или

други

плащания

към

Висшия

адвокатски съвет и адвокатските колегии от страната. Това е
графика, която сочи по градове колко лева са платени през еадвокатура.
В края на 2019 г. Висшият адвокатски съвет взе решение
за сключване на договор с Борика за създаване на виртуален
ПОС терминал в сайта на Висшия адвокатски съвет за плащане
чрез банкови карти, който ще започне своята дейност може би
непосредствено след Общото събрание.
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Общо очакваните приходи за отчетната 2019 г. са били 3
836 520 лв., като събраната сума е 3 495 140 лв., или имаме 91%
изпълнение на събраните приходи.
Следващият раздел са Възстановителните постъпления.
Предвидената сума е 145 000 лв., събраната сума е 144 939
лв.
Тук са посочени адвокатските колегии, на които са
предоставени парични заеми по различни поводи. Всяка една от
тях регулярно и точно издължава сумите, които дължи към
Висшия адвокатски съвет. След изтичане на финансовата година
оставащите

суми,

които

следва

да

бъдат

изплатени

от

адвокатските колегии, са 33 360 лв. от Адвокатския съвет –
Стара Загора, 12 000 лв. – от Адвокатския съвет – Габрово, 16
656 лв. от Враца и 31 440 лв. от Адвокатския съвет – Перник.
Остатъкът за погасяване са отпуснатите

от Висшия

адвокатски съвет безлихвени заеми на отделни адвокатски
колегии към 31 декември е общо 252 136 лв.
В следващата графика, по т. т. 8 и 9 е видна събираемостта
на суми за издадени адвокатски карти и стикери, както и т. 9 –
Други.
Общо възстановителните постъпления са с изпълнение
93%.
Общо приходите за годината са 91% изпълнение.
От предвидената сума 4 021 520 лв. е събрана сума в
размер на 3 667 505 лв.
Минавам към раздел „Разходна част”.
В тази графика са посочени планираните суми по отделни
пера в бюджета и изразходваната част от тази сума.
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В

последната

част

от

графиката

са

разходите

за

дигитализация на адвокатурата, които от планираните 200 000
лв. са изразходвани 190 730 лв.
Това са разходите, които съм посочила подробно в
доклада, а именно – месечна поддръжка на сайта, редизайн на
сайта, месечна поддръжка и закупуване на лиценза Docu Ware и
много др., които са подробно посочени в Годишния финансов
отчет, с който вероятно сте се запознали.
В т. 10 са разходи, предвидени за провеждане на Общото
събрание на адвокатите от страната, национални и международни
конференции, семинари и други форуми.
От предвидената сума 200 000 лв. е изразходвана сума в
размер на 190 868 лв., или 95% изпълнение. В тази сума влизат
разходите за подробно изброените в доклада и на екрана
международни

конференции,

кръгла

маса

и

националните

конференции на българската адвокатура.
В т. 11 са разходите за дарения - социални помощи.
От предвидената сума 100 000 лв. е изразходвана сума в
размер на 90 160 лв., или 90%. В тази точка влизат сумите,
отпуснати за финансово подпомагане на адвокати от различни
адвокатски колегии по повод на тяхното влошено здравословно
състояние, като сумите са определяни винаги с решение на
Висшия

адвокатски

съвет

и

съобразени

с

критериите

за

отпускане на тези суми.
Разпределението на сумите по адвокатски колегии е както
следва: Ямбол – 1 колега, Хасково – 1, Смолян и Сливен – по 1, в
Пловдив е отпусната финансова подкрепа на 3-ма колеги, в
Плевен и Ловеч – по 1 колега, в Кюстендил – 2-ма, Кърджали и
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Габрово – по 1 колега, Варна – 2-ма, Бургас – 1, Благоевград – 1
и от София са постъпили и удовлетворени 13 молби.
На тази графика се вижда разпределение на финансовата
помощ, на сумите по градове.
В т. 12 са посочени разходите за Фондация „Център за
обучение на адвокати "Кръстю Цончев", като предвидената сума
е 350 000 лв. Изразходвана е същата сума. Изпълнението е 100%.
С тази сума Висшият адвокатски съвет финансира дейността на
Фондация „Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев".
В т. 13 влизат Други спомоществователства.
Предвидената сума е 110 000 лв. Изразходваната сума е 63
520 лв., или 58%. В тази точка от бюджета влизат разходи за
финансиране на отделни адвокатски колегии по различни поводи,
присъждане на ежегодни годишни награди на студенти юристи,
дарение за Българската Коледа, дарение за Централния съвет на
Съюза на юристите в България, дарение за финансиране и
издаване на книги от адвокати и др.
Тук са посочени конкретните суми, с които Висшият
адвокатски съвет е финансирал отделни инициативи и те са
подробно изброени в Годишния финансов отчет.
ВЪЛКОВА:

Извинявайте,

че

Ви

прекъсвам,

колега

Въжарова, адвокат Вълкова се казвам от Софийската адвокатска
колегия. Все пак сме на Общо събрание на адвокатите, искам да
помоля колегите, не сме в кафе-пауза, нищо не се чува от
доклада. Така че малко тишина или съобразяване с това, че тече
събранието.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
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СТЕФКА ВЪЖАРОВА: Дайте ми още 2 минути, колеги, за
да завърша Годишния финансов отчет и всички ще преминат в
позиция кафе-пауза.
Разходи за правноинформационни системи за адвокатите
от страната.
От предвидената сума 275 000 лв. изразходваната е 274 032
лв., или 100% е изпълнението. Известно Ви е, че на всеки един
адвокат от страната е предоставена безплатно възможността да
ползва правноинформационната система на Лакорда, 7 модула от
нея, включително мобилна версия.
Разходите

за

представителни

цели

в

т.

15

–

от

предвидената сума 20 000 лв. са изразходвани 16 679 лв.
Консумативни разходи, в т. 16.
Предвидената сума е 250 000 лв., изразходваната сума е
208 271 лв., или 83% изпълнение.
В това перо се включват разходи за недвижими имоти,
притежавани от Висшия адвокатски съвет, електроенергия,
топлинна енергия, няма да Ви ги изброявам всички, подробно са
изброени в Годишния финансов отчет.
Разходите за издателска дейност.
Предвидената сума е 70 000 лв., изразходваната сума е
нула лв.
Разходи за сп. "Адвокатски преглед" – предвидената сума е
30 000 лв., изразходваната сума е 30 000 лв. и сума в размер на
11 182 лв., надхвърляща предвидената сума, е взета от Резервния
фонд.
Всеки месец се издават 1000 броя от списанието на
хартиен носител и се изпраща на отделните адвокатски колегии,
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като електронният вариант на сп. "Адвокатски преглед" се
публикува на сайта на Висшия адвокатски съвет.
Разходи за ремонти.
Предвидена сума – 15 000 лв., изразходвана сума – 997 лв.
Членски внос в международни организации – предвидена
сума 85 000 лв., изразходваната сума е 72 454 лв.
Това са международните организации, в които членува
българската адвокатура.
На следващата графика са показани разходите за местни
данъци

и

такси,

за

Висшия

дисциплинарен

съд,

Висшия

контролен съвет и изпълнението на съответното перо.
Съгласно решение за дейностите по събиране на вноските
се делегира сума в размер на 10% на адвокатските съвети за това,
че те администрират събирането и изплащането на месечните
вноски на българските адвокати във Висшия адвокатски съвет, от
което Висшият адвокатски съвет формира своя бюджет.
Общо чисти разходи – предвидената сума е 3 214 852 лв.,
изразходваната сума е 2 726 727 лв., или изпълнението е 85% от
планираното.
Това

са

разходите,

подлежащи

на

възстановяване

-

безлихвените заеми от адвокатски колегии, авансово плащане на
адвокатски

карти

и

годишни

стикери

и

др.

Виждате

изпълнението по съответните пера.
За да бъде пълен Годишният финансов отчет, е посочено
под черта, че в т. 28 Други - влизат държавни такси по заповедни
производства,

процесуални

жалби, които сме платили.

представителства

и

касационни
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Общо

разходи,

подлежащи

на

възстановяване

–

предвидената сума е 290 000 лв., изразходваната сума е 25 083
лв., или изпълнението е 9%.
Раздел ІІе – това са разходи, водещи до трансформация на
парично имущество.
Т. 29 са закупуване на материални активи, респективно
оборудване. Предвидената сума е 40 000 лв., изразходваната е 23
527

лв.

В

това

перо

влизат

суми

за

копирна

машина,

видеонаблюдение на сградата, домофонна система и др.
За попълване на библиотечния фонд и абонаменти за
библиотеката на Висшия адвокатски съвет – предвидената сума е
10 000 лв., изразходваната е 9363 лв.
За други абонаменти – предвидената сума е 5000 лв.,
изразходваната сума е 3398 лв.
Общо разходи, водещи до трансформация на парично
имущество – предвидената сума е 55 000 лв., изразходваната е 36
288 лв.
Резервният фонд :
На всеки един от Вас е известно какво е предназначението
на Резервния фонд, а именно да покрива евентуален преразход в
което и да е било разходно перо в бюджета.
Предвидената сума в Резервния фонд в Бюджет 2019

г.

беше 250 000 лв., изразходваната сума е 16 672 лв., или 8% от
Резервния фонд.
Изразходваната

сума

от

Резервния

фонд

е

поради

преразход в перата „Командировъчни разходи” с 5490 лв. и
преразход в т. 18 – Разходи за "Адвокатски преглед", в размер на
11 182 лв.
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Общо размер на разходната част – предвидената сума е 3
809 852 лв., изразходваната сума е 2 804 769 лв., или 74%
изпълнение.
Планираният остатък в Бюджет 2019

г. – предвидената

сума беше 211 668 лв., наличната сума в планирания остатък е
862 739 лв., или 408% изпълнение.
Планираният остатък включва раздела Обща финансова
рамка, минус раздела Разходна част. Това е предвидената
разлика между планираното в Раздел І и ІІ на бюджета на
Висшия адвокатски съвет.
Видно е, че разходната част по план е определена в помалък

размер

от

приходната.

При

това

положение

при

изработването на бюджета за 2020 г. е очертан остатък, който е
планиран и обособен като самостоятелен заключителен раздел на
бюджета и той е изпълнен на 408%.
Тук

с

3

изречения

съм

Ви

посочила

анализ

на

изпълнението.
Като цяло, приходната част на бюджета е изпълнена на
85%. За сравнение с 2018 г., 84%.
Като цяло разходната част на бюджета е изпълнена на 68%.
За сравнение – 2018 г. е на 66%.
Планираният остатък е изпълнен на 408%. В сравнение с
2018 г. е бил 372%.
Това са графиките за посоченото дотук.
Неразделна част от този бюджет е таблица с изпълнението
на бюджета и Приложение №2 – Справка за дължимите месечни
вноски от адвокатските колегии от страната.
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Колеги,

благодаря

Ви

за

Вашето

внимание.

(Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Уважаеми колеги, обявявам
30 минути кафе-пауза, като през това време желаещите да се
включат и да започнат своите изказвания и коментари по
докладите, могат да се запишат, за да бъде по-делово, да
започнем процедурата, при стенографа, който води протокола.
(Кафе – пауза от 11,35 до 12,00 часа)
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Уважаеми колеги, тъй като
по-голямата част от делегатите заеха своите места в залата, ще
помоля и тази останала част, която е в дъното на залата, да
приеме, че кафе-паузата е приключила и да продължим своята
работа.
Благодаря Ви, колеги.
С оглед взетото решение в първата част на нашето
събрание за това, че се гласува и се направи промяна в дневния
ред и фактически в момента продължаваме с т. 4 – Обсъждания
на доклада на Висшия адвокатски съвет и Финансовия доклад на
Висшия адвокатски съвет, така както Ви бяха изнесени, а за тази
част

от

Общото

събрание

Вие

гласувахте

да

бъде

под

председателството на колегата Владикин, давам възможност и
думата

на

колегата

Владикин

да

продължи

воденето

на

събранието.
РУМЕН

ПЕТКОВ

(от

Пазарджишката

адвокатска

колегия, резервен член на Висшия адвокатски съвет): Уважаеми
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колеги, не мога да разбера това Общо събрание на юристи ли е
или на някаква неправителствена организация.
Съображението

ми

за

това

да

направя

процедурно

предложение е следното.
Съгласно чл. 113 от Закона за адвокатурата има определен
дневен ред, който не може да бъде променян. Това означава, че,
на първо място, трябва да бъдат изслушани докладите на
Дисциплинарния съд и на Контролния съвет и едва след това да
последват обсъжданията на доклада на Контролния съвет, на
Висшия адвокатски съвет и на Дисциплинарния съд.
На

следващо

място,

относно

избора

на

различни

председатели, ще припомня разпоредбата на чл. 122, ал. 1, т. 1 от
Закона за адвокатурата, където е записано, че „Висшият
адвокатски съвет свиква и провежда Общото събрание на
българските адвокати”. В този смисъл всякакви други избори за
председателстващи и т. н. според мен са незаконни, могат да
бъдат обжалвани… (реплики от залата). Няма да влизам в спор с
тези, които гласуваха за промяна на дневния ред и за избор на
различни колеги адвокати от тези, които Висшият адвокатски
съвет, съгласно правомощията си по чл. 122 е определил за
провеждане

на

Общото

събрание.

(Неодобрителни

ръкопляскания.) Не ми ръкопляскайте.
Затова процедурното ми предложение е да се гласува
отмяна на решението за промяна на дневния ред, а ако желаете,
прегласувайте си за това кой как да ръководи събранието. Ако
Висшият адвокатски съвет, в лицето на ръководството няма
нищо против, нямам нищо против и колегата Владикин да
ръководи.
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Затова моля да бъде подложено на гласуване – промяна на
дневния ред. Да бъде върнат дневния ред така, както е по закон.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Уважаеми колеги, във
връзка с процедурата бих искал да разкажа една кратка история,
която много ще Ви хареса.
Историята е следната. Седя със съпругата ми на плажа в
Гърция и гледам моя 10-годишен син как със свой приятел
построи

един

чудесен

замък.

(Неодобрителни

частични

ръкопляскания.) Десет минути след това минаха едни други деца,
българчета, и го разрушиха. Жена ми каза – ето кои са
строителите и кои са рушителите.
Нека да бъдем строители, а не рушители на това, което
правим! (Частични ръкопляскания.)
ДЕЛЕГАТ: Само малка реплика по тази лека провокация от
страна на Висшия адвокатски съвет. Директно ще се позова на
конституцията. Самоуправляваща се адвокатура, висш орган –
Общото

събрание

на

адвокатите

от

страната.

Вие

сте

изпълнителен орган! Може да не е записано. (Ръкопляскания.
Възглас: „Браво!”) Така че приключваме и дайте думата на този,
който избрахме за председателстващ.
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Аз думата на колегата
Владикин

вече

я

предадох.

След

това

беше

направено

процедурното предложение. Така че предоставям на колегата
Владикин

дали

ще

подложи

на

гласуване

процедурното

предложение.
ЕВГЕНИ ПОПОВ (от място): Искам да попитам по кой
дневен ред ще води колегата Владикин?
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БОРИСЛАВ ВЪЛЧЕВ: Може ли за момент? Искам да Ви
прочета Закона за адвокатурата, тъй като един член на Висшия
адвокатски съвет преди малко го цитира неточно.
Чета. „Чл. 113, ал. 1: Общото събрание разглежда и приема
Отчета на Висшия адвокатски съвет.”
Тоест именно според закона, а не според дневния ред,
който е обявен, вървим сега. Разглеждаме и приемаме първо този
отчет, след това вървим нататък. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. АЛБЕНА ПИСКОВА: Уважаеми колеги, тъй като
дадох думата на колегата Владикин преди да бъде направено
процедурното предложение, ще моля той да продължи оттук
нататък да председателства събранието, респективно да реши с
това процедурно предложение как ще процедираме.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Уважаеми колеги, тъй
като малко съм поставен в ситуация да се прегласува волята на
делегатите, аз прегласуване воля на делегати няма да направя.
Ние не сме в ситуация на Висшия адвокатски съвет, който
отмени избора на делегати в София и след това си го прегласува.
Такова нещо е недопустимо и няма да се случи! (Ръкопляскания.)
Предлагам Ви, ще дам думата на всеки, аз съм човек
демократ, който иска, да се изкаже. Нека говори по същество.
Няма да позволя междуособици, епитети, лош език. Ако това се
случи, правя

му предупреждение, след

което

ще помоля

водещият да напусне.
По реда на заявените изказвания. Поканвам адвокат Иван
Демерджиев от Адвокатска колегия – Пловдив да направи своите
предложения. (Ръкопляскания.)
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ: Процедурно предложение имам.
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ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН: Изказванията са в

рамките на до 3 минути, защото ми се струва, че ако са над 3
минути, събранието ще продължи до утре сутринта.
За процедурно предложение – представете се.
ЮЛИЯН

ГЕОРГИЕВ:

Колеги,

преди

да

започнат

изказванията, независимо от становището на председателя как ще
води

събранието,

трябва

да

се

избере

Комисия

по

проектопредложенията, защото изказванията се правят, за да
може Комисия по проектопредложенията да ги запише, да ги
систематизира и след това основанието да ги гласува.
Трябваше да имате подготовка, колега Владикин.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Благодаря

Ви,

подготовка имам.
Започваме така както са заявени изказванията.
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Уважаеми колеги, много Ви моля на
един изключителен въпрос да обърнете внимание. Основна
манипулация на Общото събрание на адвокатите от страната е
чрез тази комисия, която е абсолютно незаконна и която
преиначава направените предложения. Тук са делегати, избрани
от своите колегии. Всеки има право да направи предложение и
това

предложение

преиначавания

се

на

гласува.

Никакви

направените

комисии,

никакви

предложения!

Стига

манипулация! (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Нека да гласуваме дали
да се прави изобщо Комисия по проектопредложенията или да
няма такава.
Нека да гласуваме.
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ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Колега Владикин, само докато
започне гласуването, още една процедура. Казахте 3 минути, но
залата трябва да реши колко минути да е изказването. Ние
обсъждаме в момента два отчетни доклада и мисля, че реалното
време, за да може да си кажем мнението, становището, а някои
колеги имат и предложение – 5 минути на изказване, правя това
процедурно предложение.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Колеги,

нека

гласуваме…
МЕГЛЕНА ГУНЧЕВА (Адвокатска колегия – Хасково):
Ако позволите, още едно процедурно предложение. В случай, че
се гласува на Общото събрание избиране на Комисия по
проектопредложенията, аз имам предложение за 4-ма колеги…
Нека да го заявя, за да не става впоследствие наново взимане на
думата. Предлагам Росен Рашков, Жана Кисьова, Александър
Пелев и Иван Демерджиев. Първите трима са от Софийската
адвокатска колегия, последният е от Пловдивската адвокатска
колегия.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

По

отношение

на

минутите, в които всеки колега иска да се изкаже. До 5 минути –
нека Общото събрание да гласува.
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ: Имаше предложение за 3 минути.
Първото предложение, Ваше, е за 3 минути. Би трябвало да
гласуваме предложението за 3 минути, а след това за 5.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Гласуваме

предложението за 5 минути. (Реакция в залата.)
"За" – 160. "Против" – 37. "Въздържали се" – 2.

първо
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Предложението

се

приема.

5

минути

за

изказване.

(Ръкопляскания.)
Следващата

точка

–

Избиране

на

Комисия

по

проектопредложенията във връзка с направеното предложение на
г-жа Меглена Гунчева – за 4-ма души: Росен Рашков, Жана
Кисьова, Иван Демерджиев и Александър Пелев.
Режим на гласуване.
МАРИЯ ГРЪНЧАРОВА: Колеги, съжалявам, че, нали,
говорим за демокрация, защото току-що демонстрирахме, че
няма демокрация. (Ръкопляскания.)
Искам да Ви кажа нещо друго. Моля Ви, припомнете си как
се водят общи събрания и изобщо събрания. Първо се предлага
комисията да бъде от 3-ма или от 5-ма. Тя не може да бъде от 4ма, защото няма да могат да вземат решение. Така че или трябва
да се направи предложение за 5-и член, ако решим да бъдат 5-ма,
или трябва да се приеме да бъдат 3-ма и да се гласуват максимум
3-ма. И моля Ви като гласувате, така гласувайте, че да не е после
да се броим пак, че са гласували за 4-ма и да нямаме комисия.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колега, правите ли
конкретно предложение? Имате ли конкретно предложение?
Първо гласуваме състава на Избирателната комисия от 4ма души, които Ви изброих - Росен Рашков, Жана Кисьова, Иван
Демерджиев и Александър Пелев.
Режим на гласуване.
"За" – 143. "Против" – 39. "Въздържали се" – 29.
Предложението се приема. Комисията е в състав от 4-ма
души и съответните хора, които изброих.
По отношение на състав.
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ЕМИЛ ЯДКОВ: Колега Владикин, бихте ли уточнил каква
комисия избрахме сега?
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Комисията е в състав…
ЕМИЛ ЯДКОВ: Какво ще прави, тъй като Вие съобщихте,
че избираме избирателна комисия.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Не

е

избирателна

комисия, напротив, комисия по предложенията.
ЕМИЛ ЯДКОВ: Извинявайте, отделно от това, би следвало
да гласуваме поотделно кандидатурите. Защото такова "ан блок"
гласуване, както каза колегата преди мен, не е признак на
демократизъм.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Бих искал да Ви кажа
следното нещо. Предложението е направено "ан блок" и аз
предлагам на събранието да се гласува така както е направено
предложението.

Нямам

право

да

изменям

регламента,

предложението е прието.
Минаваме нататък.
143 гласа "за", 39 "против" , 29 "въздържали се".
Други процедурни предложения?
РОСЕН

РАШКОВ

(Адвокатска

колегия

–

София):

Уважаеми колеги, моят въпрос е следният. Той касае колегите от
Висшия адвокатски съвет. Не разбрах защо слязоха от трибуната.
В края на краищата ще се обсъждат и приемат техните отчети и
лицата, чиито отчети се правят, трябва да отговарят на въпроси,
а те слязоха долу като редови членове. Обикновено седят горе,
на тази трибуна, и отговарят на въпросите, които всички
делегати задават.

60

ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Колега

Рашков,

предлагам този въпрос да не го подлагаме на гласуване.
Свободна воля, всеки в крайна сметка има право да седи където
пожелае в залата, да взема становища, да се изкаже и т. н.
ПОЛЕМЕНОВА

(Бургаската

адвокатска

колегия):

Здравейте! Считам за правилно предложението съставът на
комисията да не е четен брой, тъй като ако има разногласие…,
поради което предлагам адвокат Калоян Кръстевич от Бургаската
адвокатска колегия да бъде също член на комисията, която ще
обобщава направените предложения.
Благодаря.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колеги, процедурните
предложения
гласуване.

Ви

моля

Гласуването

да

ги

правите

във

връзка

преди
с

съответното

Комисия

по

проектопредложенията е направено и няма да поставям на
гласуване нови членове за тази комисия.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Колега Владикин, само една
реплика. Беше направено процедурно предложение за 4-ма
човека, които да влязат в състава на комисията. Нямаше от Вас
въпрос – има ли други предложения? (Ръкопляскания.) След това,
нямаше отделно подлагане на гласуване, първо, брой членове на
комисията, и след това поименно членовете на комисията.
Комисия с 4-ма човека в правото не съществува. Четен брой не
може да има комисия. И затова Ви моля, и без това има 3-ма
души

от

Софийската

адвокатска

колегия,

има

един

от

Пловдивската адвокатска колегия, нека да бъде представена и
страната. Колегите от Бургас имат предложение. Нека гласуваме
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за броя на комисията, ако се получи, че се приема да бъдат 5, ще
се подложи на гласуване и името на колегата от Бургас.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Минаваме нататък към
изказванията.

Предложенията

са

направени,

гласуването

е

проведено. Няма да позволя да се прегласува и да се правят
допълнителни предложения. Не е моя работа да питам залата
какви предложения има, не сме в детската градина, достатъчно
големи и сериозни хора система, да правите своевременно
предложения.
ЕМИЛ

ЯДКОВ:

По

процедурата,

колега

Владикин.

Предлагам да бъде отменено това решение и да се подложи
отново

на

гласуване

–

броят

на

Комисия

по

проектопредложенията и персоналният състав. Наистина оказва
се, че в момента страната въобще не е представена в такава
комисия. А когато някой прави предложение "ан блок", това не
означава, че се гласува "ан блок", защото аз мога да предложа 15
човека и няма как да ги гласувате "ан блок". (Ръкопляскания.)
Така че предложението ми е за отмяна на това решение и
наново гласуване.
МАРИЯ ГРЪНЧАРОВА: И още нещо, колеги. Ами, те
почнаха вече да ни разрешават – „разрешавам”, „няма да
разрешавам”. Каква демокрация, за какво говорим?! Какво е това
събрание, на което водещият ще разреши или няма да разреши?
Нали е воля на Общото събрание?
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Уважаеми

колеги,

предложението за избора на комисия е гласувано. Преминаваме
нататък към дневния ред.
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ЕМИЛ ЯДКОВ: Имаше ново процедурно предложение,
колега Владикин.
СВЕТЛА

ПРОДАНОВА:

Колега

Владикин,

също

процедурно предложение. Казахте, че събранието се води по
регламент. Кой е този регламент и гласуван ли е този регламент?
Предлагам Вие да го обявите и да го гласуваме, първо, за да
тръгне нормално цялата процедура по-нататък.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Регламентът е следният,
както винаги е бил досега. Заявени са колегите адвокати, които
искат

да

се

изкажат,

и

сме

избрали

Комисия

по

проектопредложенията.
Няма да поставям на прегласуване въпрос, който е решен.
Вие сте гласували "за" предложението – 160 души, 37 "против", 2ма "въздържали се". Много съжалявам, пак Ви казвам, не следва
да се взема едно решение и след това да се отменя.
СТЕФАН МАРЧЕВ: Ако може, само едно изказване.
Страшно много време загубихме в процедурни въпроси. За
да вървим нататък, предлагам наистина да подложим на
гласуване какъв да бъде броят на комисията и ако се приеме да
бъде 5, ще допълним взетото решение, ще изберем 5-и човек и
ще вървим нататък по същество.
Нека да не губим време, това е най-конструктивното
предложение

и

моля

да

го

подложите

на

гласуване.

(Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Подлагам на гласуване
брой на Комисия по проектопредложенията от 5 души.
Който е съгласен, моля да гласува.
"За" – 215. "Против" – няма. "Въздържал се" – 1.
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Предложението се приема.
Предлагам Ви всеки да направи своето предложение за
член на тази комисия и ще ги гласуваме един по един.
СВЕТЛА

ПРОДАНОВА:

Колега

Владикин,

колегата Владислав Янев за член на

предлагам

комисията. (Частични

ръкопляскания.)
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Уважаеми колеги, аз по неволя ще
бъда принуден да направя крайно критично изказване и съм явно
пристрастен към този Съвет и неговите решения, поради което си
правя отвод. (Ръкопляскания.)
ПОЛЕМЕНОВА

(Бургаската

адвокатска

колегия):

Извинявам се, моето предложение беше ли записано?
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Съжалявам, колежке,
може ли да го повторите?
ПОЛЕМЕНОВА (Бургаската адвокатска колегия): Да,
разбира се, бях предложила Калоян Кръстевич от Бургаската
адвокатска колегия.
Благодаря Ви.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Има

ли

други

предложения?
ИВАЙЛО
колегия):

ДЕРМЕНДЖИЕВ

Правя

процедурно,

(Софийската
може

би

адвокатска

функционално

предложение. Ако може, всички колеги, които се изказват, все
пак да си казват имената, стажа в адвокатурата и от коя
адвокатска колегия са. (Неодобрение в залата.) Ще Ви кажа
защо. Защото имаше колеги с много добри изказвания, аз не
разбрах как се казват и не разбрах от коя адвокатска колегия са,
а на мен лично ми е интересно да им чуя имената и да ги
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познавам, както вероятно е същото и за някои от тях, което се
отнася и за мен.
ЕМИЛ ЯДКОВ: Аз имам предложение за кандидатура.
Предлагам колегата Оля Ботева, председател на Плевенската
адвокатска колегия.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Гласуваме

предложенията по реда на постъпване.
За адвокат Калоян Кръстевич.
Който е съгласен, моля да гласува.
"За" – 152. "Против" – 15. "Въздържали се" – 7.
За адвокат Оля Ботева.
Който е съгласен, моля да гласува.
"За" – 59. "Против" – 25. "Въздържали се" – 66.
За адвокат Росен Рашков.
Който е съгласен, моля да гласува.
"За" – 152. "Против" – 17. "Въздържали се" – 33.
За адвокат Жана Кисьова.
Който е съгласен, моля да гласува.
"За" – 156. "Против" – 9. "Въздържали се" – 14.
За адвокат Иван Демерджиев.
Който е съгласен, моля да гласува.
"За" – 175. "Против" – 2. "Въздържали се" – 4.
За адвокат Александър Пелев.
Който е съгласен, моля да гласува.
"За" – 152. "Против" – 4. "Въздържали се" – 12.
Колеги, след като обобщих резултатите и искам да Ви ги
съобщя.
За Калоян Кръстевич са "за" 152.
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За Росен Рашков са "за" 152
За Оля Ботева са "за" 59.
За Жана Кисьова са "за" 156.
За Иван Демерджиев са "за" 175.
За Александър Пелев са "за" 152.
За Оля Ботева са "за" 59.
В състава на Комисия по проектопредложенията са: Жана
Кисьова, Александър Пелев, Росен Рашков, Калоян Кръстевич и
Иван Демерджиев. (Ръкопляскания.)
Желая им успех!
Има ли процедурни предложения или да преминавам по
реда на изказванията? Който желае да се изкаже, да дойде при
мен да се запише. Гласувано е 5 минути изказване. Ако някой
иска да каже нещо по същество, да заповяда.
Пръв от заявилите желание да се изкажат, е Иван
Демерджиев. Заповядайте.
ИВАН

ДЕМЕРДЖИЕВ

(председател

на

Адвокатския

съвет – Пловдив): Стажа няма да си го казвам, но е подобаващ на
длъжността.
За да бъдем конструктивни, ще премина директно към
въпроса. Въпросът, който ще разглеждаме в следващите, надявам
се, минути или часове, това е приемането на отчета и приемането
на финансовия отчет.
Колко човека са прочели отчета, не знам, но когато се
приема отчет, не е нужно да се чете написаното. Достатъчно е да
се замислим за извършеното през тази една година от страна на
Висшия адвокатски съвет. И моето усещане е, че то е крайно
недостатъчно. Преди една година аз лично гласувах доверие на
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Висшия адвокатски съвет, надявах се, че той ще отговори на
очакванията на българската адвокатура и че ще има волята и
решимостта да защитава нейните права и интереси, както и да
реализира решенията, взети на предходното Общо събрание. Но
мога да кажа, че това не беше сторено и аз не го казвам само
днес, аз съм го казвал многократно на колегите от Висшия
адвокатски съвет и съм влизал в диалог с тях, за да се промени
това нещо. За съжаление, до днешния момент не виждам такава
промяна, което ме мотивира да гласувам "против". Ще дам
няколко примера защо.
За

мен

предприемат
процесуалното

един
бързи,
и

от

най-важните

спешни

въпроси

действия

материалното

по

беше

да

се

изменение

в

законодателство,

които

да

предвиждат по-пълноценно участие на адвокат с цел по-пълна и
адекватна защита правата и законните интереси на гражданите.
По този въпрос на пролетната национална конференция
бяха изнесени доста стойностни, по мое мнение, доклади от
колегите Гигова, Ралчев и Табаков. Не разбрах нещо да се е
случило след тези доклади, а от изказването на колегата Нотев,
което ме кара деликатно, както подобава беше достатъчно ясно,
да затвърждава впечатлението ми, че българската адвокатура
чрез

Висшия

адвокатски

съвет

не

участва

адекватно

в

законодателната дейност, която сама по себе си е достатъчно
неадекватна. Това е може би най-мекото определение, което мога
да използвам.
И тук беше ролята, през тази една година на Висшия
адвокатски съвет, да покаже, че той отстоява правата и законните
интереси на българските граждани и юридически лица и по
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някакъв начин да се намеси в този процес и да го превърне в
адекватен, а не в неадекватен, какъвто е към днешна дата.
Давам още един пример. Видях от отчета, че всъщност с
Нотариалната камара е проведена една среща – на 25.01.2020 г.
Ами, с една среща няма как да си уточним позициите с
Нотариалната камара и няма как да направим стъпка по
изпълнение, но това е решението по т. 15, съобразно отчета,
даден от Висшия адвокатски съвет.
По т. 4. Общото събрание на адвокатите от страната
препоръчва

на

необходимите

Висшия
действия

адвокатски
за

съвет

иницииране

на

да

предприеме

законодателни

промени във връзка с процесуално представителство, срокове за
обжалване. Може да прочетете по отчета, който беше даден, тя е
доста пълна.
По нея пък са проведени две срещи, последната от които
на 20.03.2019 г. е, аз намирам това за крайно недостатъчно.
По изложените съображения и поради цялостното ми
впечатление, както казах, от дейността през тази една година, аз
ще

гласувам

"против"

приемането

на

отчета

и

"против"

приемането на финансовия отчет, който има огромен излишък.
Очевидно Висшият адвокатски съвет не е успял да намери начин
да оползотвори средствата, които му осигурихме, за да работи за
благото на българската адвокатура.
Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Демерджиев.
Има думата Ангел Ангелов от Адвокатска колегия –
Кюстендил.
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АНГЕЛ АНГЕЛОВ: Привет на всички колеги! Ще бъда
съвсем кратък и по същество. Няма да Ви губя времето с
процедурни въпроси и предложения.
Висшият адвокатски съвет имаше през изминалата отчетна
година да реши три проблема, които седят най-общо пред всички
нас,

пред

адвокатурата

и

пред

българските

граждани

и

юридически лица.
Първият проблем е нов Закон за адвокатурата и/или
адвокатите, не знам как ще му бъде заглавието. Сега пред мен е
програмата на Общото събрание на адвокатите от страната и
виждам, че между 13,30 и 14,30 имаме обяд. За мен обядът
липсва и този обяд се изразява – в момента на масата трябваше
да

има,

г-жо

Негенцова

нов

проектозакон.

Заради

това

категорично аз лично, знам настроението на Адвокатска колегия
–

Кюстендил,

ще

гласуваме

"против"

отчета

на

Висшия

адвокатски съвет и финансовия отчет и освен това ще апелирам
за проява на висока управленска, обща и най-вече правна
култура към всеки един член на Висшия адвокатски съвет и ако
намери доблест и съвест, да излезе на тази трибуна и да си
подадат оставките – индивидуален акт.
А

другите

проблеми

също

така,

с

т.нар.

нелоялна

конкуренция – абсолютно нищо не е предприето в тази насока към
решаването на проблема. Има Закон за финансовото управление и
контрол в публичния сектор. Там е ясен какъв е публичният
сектор. В частния сектор е недопустимо да има юрисконсулти.
Това е флагрантно заобикаляне по смисъла на Закона за
адвокатурата.
Така че в тази насока трябваше да положите много усилия.
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И последният проблем, който съм набелязал още миналата
година. Крайно време е да се ликвидира това недоразумение,
наречено Национално бюро за правна помощ, и тези подаяния,
които се дават на адвокатурата в размер на 7-8 милиона лева, това
е подигравка! Това е подаяние. Липсва поне една нула. След като
България по Конституция е правова и социална държава, значи
най-бедната в Европейския съюз, цитирам премиера, в такъв
случай държавата трябва да се ангажира да заплаща правната
помощ на социално слабите граждани. Поради това няма да имам
други предложения.
Отново апелирам, нека да проявите мъдрост всеки един
член на Висшия адвокатски съвет, подайте си оставката. И мисля,
че това е един демократичен акт.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Ангелов за неговото изказване.
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Колеги, моля хората, които се
изказват, ако имат предложения, които биха искали да бъдат
формулирани, да ги формулират по начин, който да не създава
после съмнение, че някой ги подменя, преформулира и т. н.
Просто в края на изказването си формулирайте предложения, ако
имате такива.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Трети по ред – колегата
Велислав Величков – Софийската адвокатска колегия.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Добър ден, уважаеми колеги, аз
съм много доволен и радостен, че днес Общото събрание на
адвокатите не протича по начина, по който се случва в
последните години – тихо, безропотно, едни предварително
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подготвени предложения за решения и едно формално приемане
на отчетите на Висшия адвокатски съвет.
Пак в тази зала, преди 2 години, Висшият адвокатски съвет
си постави много амбициозна програма, с която обоснова и
повишаването на членския внос в частта му за Висшия
адвокатски съвет и заработи в посока – модерна европейска
електронна адвокатура, или поне така беше заявена целта.
Две години по-късно получихме изпълнение на решенията
на Общото събрание на адвокатите от страната от миналата
година, за съжаление, не обхваща и по-предишната година, но
това е един добър поменик на всичко, което не е изпълнено.
Направени са някакви фактически действия, направени са срещи,
направени са някакви предложения, но всичко е в етап, развитие,
подготовка или продължение. Реален резултат няма, а всички
колеги тогава все пак приеха, че ще дават повече пари към
Висшия адвокатски съвет, за да се разработи един нов тип
адвокатура.

Най-амбициозният

тогава

човек

във

Висшия

адвокатски съвет, който трябваше да работи по въпроса за еадвокатура, проф. Георги Димитров, си подаде оставката и вече
не е негов член.
Тук отново четем заявките за електронната адвокатура.
Това, което каза колегата Демерджиев, е абсолютно прав.
Коя е основната роля на адвокатурата? Разбира се, свободна,
независима, самоуправляваща се. Но стожер на законността.
Въпросът, който днес си задаваме, е – е ли стожер на законността
в страната в момента българската адвокатура при грубото
погазване на Конституцията, законите, основните права на
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гражданите, включително и адвокатските права от страна на
изпълнителната власт и, ще кажа, от страна и на прокуратурата?
Останахме ли равнопоставена страна в процеса, останахме
ли професията, която предизвиква доверие и уважение в
българските

граждани

и

респект

в

институциите

или

се

доведохме до пълно обезличаване?
Свършихме ли си ролята, която беше в отчетния доклад –
да

реагираме

спрямо

некачественото

законодателство?

Промениха се всички процесуални кодекси, ограничиха се много
наши права на процесуална защита. Това се случваше по няколко
пъти в годината.
Владислав Славов беше абсолютно прав – с преходни и
заключителни разпоредби на други закони, в грубо нарушение на
Закона за нормативните актове. Само преди седмица с един
закон, Преходни и заключителни разпоредби, се промениха 8
други

закони

от

тези

различни

материи.

И

не

просто

адвокатурата трябваше да дава становище, г-жа Негенцова, тя
трябваше да протестира в защита на правото, в защита на
справедливостта, в защита на гражданите.
Аз не искам сутрин като си пусна телевизора, да виждам
един известен, добре стоящ столичен адвокат, който хората го
мислят за председател на Висшия адвокатски съвет вече. Искам
да видя нашия председател, наши членове на Висшия адвокатски
съвет да кажат, че така не може. Да отидат в Народното събрание
и да протестират срещу това, което се случва.
В 15 работни групи към Министерството на правосъдието
участваме! Какво свършиха тези 15 работни групи? 51 закона по
реформата за обществено обсъждане. Колко от тях бяха дадени
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за съгласуване в адвокатските съвети, за да изразим своето
становище, и какво беше в крайна сметка становището на
Висшия

адвокатски

Законодателят

ни

съвет
даде

по

чл.

най-скандалните

150,

ал.

4

–

промени?

правото

на

конституционна жалба. Всеки месец има поне два закона, които
нарушават Конституцията, а оттам правата на всички граждани,
оттам възможността да ги защитим. Две конституционни жалби
за миналата година, две за по-миналата година. Общо за 5 години
не знам дали има и 7-8 жалби. Само миналата година - 40
предложения! Да приемем, че 20 от тях не стават. Само 2!
Колко

са

успешните

резултати

от

конституционните

жалби? Колко пъти Конституционният съд ги уважи? Устояхме
ли на натиска на изпълнителната власт да се отнемат права, да ни
третират като сервитьорки, фризьорки, да даваме отчети и да
трябва да се вдигаме на протест пред Висшия адвокатски съвет,
за да инициираме неговата активност и твърдя, че проблемите с
МИБМ все още не са решени. На натиска на прокуратурата, на
агресията срещу колеги, на влизането по офиси, на изземването
на книжа – пише „не е имало основание за сезиране на
Международния адвокатски съюз, тъй като не е имало чак такива
нарушения”.

Напротив,

имаше

фрапантни

нарушения

на

адвокатите, а оттам и на всички граждани. Последните се
появяват сега, поредните изменения в ЗМВР.
В крайна сметка от активната и говореща адвокатура,
каквато тя бе през 90-те години и в началото на 21 век, се
превърнахме в статичната, мълчаливата, битовата адвокатура!
Ние не влязохме в 21 век. И в момента е застрашено правото в
България, а адвокатурата трябва да е пръв негов защитник, а не
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да се занимаваме с процедури, бази, социални помощи и т. н.
Адвокатът, ако стои на мястото си и защитава интересите на
хората, няма да бъде социално слаб, няма да има нужда от
социални помощи. Но трябва да предизвикаме хората да ни
вярват! (Ръкопляскания.)
Хората не ни вярват, колеги. И завършвайки, казвам – г-жа
Негенцова преди две години каза тук, на това събрание – колеги,
авторитетът на адвокатурата е във всеки един адвокат поотделно.
Но всеки един адвокат поотделно не може да въстане срещу
газенето през правото, което си позволява изпълнителната и част
от съдебната власт! Трябва да застанете Вие , две години Ви
чакахме да застанете. И днес в отчетите четем същото, като копи
– пейст преди 2-3 години.
Имаме представител в Съвета по съдебната реформа и
казва – участваме, колеги. Ама как участваме? Тя върви назад, не
напред! Ако 3 години сме участвали, какво направихте, че се
обърка цялата съдебна реформа? Поискахте ли нашата помощ да
Ви защитим пред изпълнителната власт, пред законодателната
власт, пред нашия колега Данаил Кирилов, пред нашия друг
колега – Емил Димитров, който прие, че ще движи Закона за
адвокатурата, а в момента той говори срещу нас?!
И стигнахме и до Закона за адвокатурата.
Уважаемо ръководство от 2015 г., от 2016 г., г-жа
Негенцова е втори мандат, ние не можем дори да докараме до
пленарна зала Закон за адвокатурата. И това е конституционно
записаната професия в глава „Съдебната власт”. Само това да е, е
абсолютно достатъчно, за да се каже, че Вие не си свършихте
работата и всичко в тези отчети е отбиване на номера.
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Благодаря Ви. (Възгласи: „Браво”! Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Величков. Само във връзка с неговото изказване бих казал
следното

нещо. Не

си

мислете,

че колегите

от

Висшия

адвокатски съвет не разсъждават по другия начин. За тях
работата е свършена, но за нас не е свършена. Това искам да
кажа.
Адвокат Димитър Павлов – Адвокатска колегия, Разград.
ГЛАСОВЕ: Не може да правите реплика на колегата…
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Значи, аз съм адвокат,
човек и имам право да се изказвам винаги и няма такава изрична
забрана. (Неодобрителна реакция в залата.)
Няма такава забрана.
ГЛАС: Може ли реплика?
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Няма да има реплика.
Адвокат Димитър Павлов – Разград.
ДИМИТЪР ПАВЛОВ (Разградска адвокатска колегия):
След това изказване на колегата преди малко, малко ми падна
гардът, защото беше изключително отговорно, съдържателно,
настрана емоцията.
Но аз ще взема думата по отношение на изложените
материали. Прочел съм ги в интернет. Радвам се, че… аз преди 2
години казах, че трябва да бъдат резюмирани отчетите пред
събранието, това нещо стана, което е добре. Отчита се една
прилична разлика в средствата, с които разполага Висшият
адвокатски съвет, и апелирам да продължи тази финансова
помощ, която оказва, защото Разградската адвокатска колегия
получи такава и благодарение на тази финансова помощ нашата
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материална база е прилична, и то благодарение на тогавашния
председател

–

адвокат

Александър

Маринов,

който

даже

Висшият адвокатски съвет го удостои с плакет за активна
дейност.
Уважаемо ръководство, моля всички предложения, които
са стигнали до разглеждане от Конституционен съд, от общите
събрания на пленумите на върховните съдилища, резултатите
нека бъдат поместени в сайта на Висшия адвокатски съвет.
Аз миналия път се изказах последен, през 2018 г. Но тогава
беше малко напрегнато и се даде темпо, аз не можах да си изкажа
всичките мисли, затова днес излизам малко пред Вас, да Ви кажа,
че…
ДЕЛЕГАТ: Предложения имате ли?
ДИМИТЪР ПАВЛОВ (Разградска адвокатска колегия): За
кого?
ДЕЛЕГАТ:

Уважаеми

господин

Председателстващ,

не

мисля, че е редно в момента да се изказват хора, които не са
делегати. Нека колегата да каже делегат ли е на Разградската
адвокатска колегия.
ДИМИТЪР ПАВЛОВ (Разградска адвокатска колегия):
Колега, не съм делегат на Разградската адвокатска колегия, гост
съм, поканиха ме. (Неодобрение в залата.)
Ако смятате, че не мога да си изкажа мнението пред
събранието, вдигнете си ръката, кажете – махай се.
Нека да продължа.
ГЛАСОВЕ: Е-е-е-е…
ДИМИТЪР ПАВЛОВ (Разградска адвокатска колегия):
Единственото нещо, което мога да кажа, че искам да говоря в
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наша полза (подканящи ръкопляскания), но тези ръкопляскания
как да ги приемам – като вечна слава на героите ли?
Законът за съдебната власт (подканящи, неодобрителни
ръкопляскания)

е

длъжник

на

авторитета

на

българската

адвокатура. Законът за съдебната власт трябва да бъде променен
в такава светлина, че магистрат без адвокатски стаж, необходим,
7-8 години не трябва да става.
Адвокатският

стаж

трябва

да

бъде

задължителна

предпоставка за ставането на магистрат. Прокурор трябва да
станеш задължително през разследващ полицай. Разследващ
полицай, задължително трябва да имаш и адвокатски стаж.
Считам, че трябват сериозни промени в Закон за съдебната
власт и един много отговорен и тежък момент… (гласове: е-е-ее…, подканящи ръкопляскания).
Магистрат човек на държавна работа без да е отбил военна
служба

не

трябва

да

бъде

назначаван.

(Неодобрителни,

подканящи ръкопляскания.)
Благодаря, че бяхте малко любезни и търпеливи!
МИЛКОВ (Адвокатска колегия – Стара Загора): Господин
Председателстващ, моля да не превръщате събранието в цирк. Не
сме били пътя дотук, за да гледаме цирк!
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Уважаеми колега, не
очаквайте от мен…
МИЛКОВ

(Адвокатска

колегия

–

Стара

Загора):

Тръгнахте с фал старт, нека да си остане фал старт и да не
гледаме цирк. Благодаря, че ме прекъснахте.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: … не мога да познавам
по физиономия над 300 делегати. Това е невъзможно. Колегата се
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е записал, давам му думата. Очаква се тук да има само делегати.
Нито съм Народната милиция, нито съм Държавна сигурност.
Има хора от Държавна сигурност тук, може би те трябваше да
водят събранието.
Адвокат Юрий Бошнаков – Адвокатска колегия – Бургас.
РОСЕН РАШКОВ: Процедурно, от Комисията. Колеги,
понеже не става ясно каква част от Вашите изказвания са
предложения към Комисията, ясно да го формулирате, когато
искате това да бъде включено в тези предложения, за да може да
бъде подложено на гласуване. Обръщайте се и подчертавайте
изрично, че това е предложение за Комисията, а не просто
обстоятелствен апел, каквито са част от изказванията.
ЮРИЙ БОШНАКОВ: Здравейте, колеги!
Ще

бъда

кратък.

Тези

от

Вас,

които

са

били

на

миналогодишното Общо събрание, предполагам, знаят каква ще
бъде темата на изказването ми. Имаме си реплика Бургаската
адвокатска колегия, която вече е и документално обоснована във
финансовия отчет на Висшия адвокатски съвет, който ни беше
поднесен.
Знаете, миналата година направих предложение да бъде
отменено

решението

на

Висшия

адвокатски

съвет

№481/12.01.2018 г., с което е увеличен членския внос за Висшия
адвокатски съвет в размер на 20 лв. (Ръкопляскания.)
Тук въпросът е принципен. Не става въпрос за 10 лв.
горница. Става въпрос за начина, по който Висшият адвокатски
съвет реши да ни покаже кой взема тези решения. Наясно сме със
законовата норма. Става въпрос за начина, по който след
започването на броженията след въпросното решение, ни бяха –
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искам да се дистанцирам от термина „подхвърлени”, но той е
най-подходящият - едни набързо приготвени мотиви, които
обосновават кумулирането на по-голям финансов ресурс за
Висшия адвокатски съвет.
Още тогава изразихме обосновано съмнение, че всички
тези мероприятия, които според Висшия адвокатски съвет
налагат увеличаването на членския внос, не могат да обосноват
по същността си такова увеличаване. Отчетът за 2019

г.

недвусмислено показва, че всички амбициозни цели, които бяха
поставени, не са изпълнени.
Отчетът с цифровата си част говори следното. Натрупани
са 862 734 лв. допълнителен излишък! Не че съм против
кумулирането на ресурс за Висшия адвокатски съвет. Имайте
предвид обаче, че Висшият адвокатски съвет не е търговско
дружество, той не може да гони печалба за самата себе си. Той
трябва да осигури средства, които са необходими за реалните
дейности, които да извършва, и да ги извършва, най-важното. И
на трето място, да ги извършва в полза на целокупната
адвокатура. Това нещо не се е случило.
Имайте предвид, че отменянето на решението и връщането
на членския внос на старите нива няма да застраши и
принципите, въз основа на които се развива адвокатурата по чл.
2 от Закона за адвокатурата – независимост, самоуправление и
самоиздръжка.
Вглеждайки се в цифрите, ще констатирате, че реално
необходимите и реално извършени разходи за миналата година
биха могли да бъдат покрити и от стария размер на членския
внос.
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На следващо място, забелязвам, че проектобюджетът, вече
бюджет на Висшия адвокатски съвет, който е одобрен за 2020 г.,
според нас е съставен неправилно. И това неправилно съставяне
би могло да бъде ползвано като аргумент за оставяне на членския
внос в размер на 20 лв. Какво имам предвид?
Висшият адвокатски съвет е взел изрично решение, спрямо
което не залага в приходната си част от членски внос, редовен
месечен, 100% от сумата, която се дължи. Защо? Ако се заложат
процентите, които са получени на база общ брой адвокати от 12месечни вноски, сумата ще се получи съвсем различна. В
момента са заложени 2 831 520 лв., а 100-те процента са над 3
100 000 лв. Защо е така?
На следващо място, недобро и неправилно според мен с
оглед

историческия

подход

за

формиране

на

бюджет,

в

приходната част, събиране на членски внос за минала година.
Виждайки отчета за 2019 г., прави впечатление, че недоборът в
членския внос за миналата година е 650 000 лв. В същото време в
Бюджет 2020 г. са заложени 424 000 лв., тоест с 226 000 лв. помалко. Защо? За да може да се обоснове необходимостта от
увеличаването на членския внос ли? Кое налага това изкривяване
на финансовите резултати?
Предложението, което моля да се запише и подложи на
гласуване от Комисия по проектопредложенията: Указва на
Висшия адвокатски съвет да отмени Решение №481/12.01.2018 г.
за

увеличаване

(ръкопляскания)

на

месечните

вноски

на

адвокатите към Висшия адвокатски съвет на 20 лв.
И накрая, поради лошия привкус, който ми остана от
миналогодишното

събрание,

във

връзка

с

гласуването

на
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целокупната представителна част на Софийската адвокатска
колегия. Искам да Ви призова да гласувате не с оглед кой очаква
да стане следващият председател на Висшия адвокатски съвет, не
с оглед това да му бъде осигурена една финансова наличност,
която да му гарантира комфорт, а с оглед принципните въпроси,
които поставяме.
Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Бошнаков.
Има

думата

адвокат

Емил

Георгиев

от

Софийската

адвокатска колегия.
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ: Уважаеми колеги, добър ден на всички
и от мен.
В ръцете си държа един списък с 13 съвсем конкретни
предложения, които са пряко свързани със задачата на Висшия
адвокатски съвет да придвижи към реализация един изцяло нов
устройствен закон – Законът за адвокатурата.
Няма да ги изчета сега, ще ги предам на Комисията, а в
съответната точка от дневния ред ще изляза и ще ги мотивирам.
Ние се постарахме преди началото на днешното събрание да ги
раздадем на колкото може повече колеги като копие, така че да
можете да се запознаете с тях предварително. Моля онези от Вас,
които все още не са го сторили, да ми дадат знак, за да
коригираме това.
Но във всеки един случай аз ще помоля Вас, тук
присъстващите делегати, и се обръщам към Вас за Вашата
подкрепа, тъй като в тези точки се съдържат разумни и
целенасочени

решения

с

оглед

нашето

бъдеще

като
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професионална общност, като възможности за изпълняване на
нашите

професионални

клиенти, в интерес на

задължения,

в интерес на

нашите

хората, на гражданите на Република

България и юридическите лица. Много е важно това и няма да
спра да го повтарям, че ние не сме самоцелни и самодостатъчни,
ние работим за хората. Това е нашата задача, на първо място.
Ние сме на върха на копието на справедливостта. И когато
хората излязат и кажат, че усещат дефицити в справедливостта,
те на първо място гледат и се осланят към нас. А адвокатурата
следва да бъде онази професия, която с ръководството си да им
дава увереността, че те винаги ще могат да разчитат на нас в
постигане и реализиране на своите права и законни интереси.
Това ние трябва да показваме всекидневно със своето поведение,
но и на първо място, с ролята и поведението на нашите законни
органи.
Колеги, съвсем конкретно. Едно нещо ще спомена сега,
което е част от предложенията и което беше широко обсъждано и
съответно гласувано на миналогодишното Общото събрание на
адвокатите от страната, на което аз не присъствах като делегат, а
като гост, а то е електронното дистанционно гласуване при
избори за органи на адвокатурата, което да бъде въведено
(ръкопляскания) наред и със сега съществуващото хартиено
гласуване.

Изключително

важно

е

ние

възможността – един адвокат – един глас.

да

постигнем

Всеки от нас има

право на своя глас при избор на органи на адвокатурата. Както го
имаме на равнището на отделната колегия, така и на равнището
на цялата адвокатура.
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Чуваме и разбираме от отчетите, че пари за това очевидно
има. Пари са заделени. Аз не чух, не видях къде е направен
разчетът

колко

би

струвало

електронното

дистанционно

гласуване. Разполагаме с информация от фирми, специализирани
в доставката на такава услуга, които казват, че гласуване, много
сходно с това, което имат магистратите при избора на своята
професионална квота във Висшия съдебен съвет, би струвало на
българската адвокатура еднократно 70-80 000 лв. Това нещо
трябва най-сетне да влезе в дневния ред. Това трябва да бъде
прието със задължението към нашите органи да го придвижат
към реализация, защото настоящият Закон за изменение и
допълнение на Закона за адвокатурата мълчи в тази точка, и то
най-позорно, въпреки взети в тази насока решения на последни
общи събрания на адвокатите от страната.
Подробно ще спомена и обоснова всяка една от другите
точки, но още отсега, колеги, разчитам на Вас и на Вашата
отговорност като делегати за тяхната подкрепа отдолу. Става
дума за бъдещето на нашата професия, става дума за бъдещето на
нашият клиент и за устоите, правните устои на нашата
република.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря, г-н Георгиев.
Има думата адвокат Христо Христов, член на Висшия
адвокатски съвет.
ХРИСТО ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, бих искал да
споделя пред Вас някои мои лични мнения по дадени въпроси.
Считам, че те по никакъв начин не ангажират когото и да било,
мисля, че са важни, за да добиете представа по отношение на

83

определени проблеми и въпроси по какъв начин се взима и се
изразява позиция във Висшия адвокатски съвет.
Бих искал също така да Ви помоля, когато отправяте
критики,

а

те

в

повечето

случаи

смятам,

че

ще

бъдат

основателни, да се разграничава личната отговорност на всеки
един от членовете на Висшия адвокатски съвет от колективната
отговорност, или безотговорност, както искате го приемете.
По първия въпрос. Лично аз нямам никакъв проблем с
моята лична отговорност и това, което съм казвал и съм взимал
отношение, може да се види от всеки един протокол на Висшия
адвокатски съвет.
Първо,

по

отношение

на

внесения

законопроект

в

Народното събрание – това не е законопроект, който е приет от
Висшия адвокатски съвет. Въпросите с внесения законопроект
съвсем не са решавани от Висшия адвокатски съвет. Факт в това
отношение, който подкрепя тези мои думи, е това, че два от
текстовете, които са в законопроекта, са внесени в заседание на
Висшия адвокатски съвет, без да са включени в дневния ред, без
да са обсъждани и в същото време буквално са инкорпорирани в
законопроекта, внесен от народните представители.
По въпроса за мерките срещу изпиране на пари. Считам, че
всичките тези неща, които бяха казани по отношение на
декларации,

призиви,

апели

от

председателя

на

Висшия

адвокатски съвет, не отговарят точно на истината. Решаването
или потушаването на проблема с разпоредбите на този закон
според мен се дължи на личната ангажираност на отделни колеги
адвокати, на отделни адвокатски колегии и най-вече на тези 50
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човека, които протестираха пред сградата на Висшия адвокатски
съвет.
По Наредба №1. Считам, че защитата на интересите на
адвокатурата по отношение на този важен за адвокатите
документ съвсем не беше осъществена в интерес и полза както на
Висшия адвокатски съвет, така и на всички адвокати.
Процесуалните представители, защитаващи интересите на
Висшия адвокатски съвет, според тяхната теза, представиха
неотносими доказателства, които не бяха приети от съда.
Поискаха свидетели за доказване на факти, които не се доказват
със свидетели. Въпреки това, когато бяха допуснати свидетели
пред Върховния административен съд, беше заявено, че Висшият
адвокатски съвет не е осигурил такива свидетели. Смятам, че
контролът и съобразяването на защитата по всеки един въпрос,
по

всяко

едно

дело

трябва

да

бъдат

контролирани

от

председателя на Висшия адвокатски съвет.
С една реплика се връщам по отношение на внесения
законопроект
адвокатски

–

мандатът,

съвет,

е

за

който

беше

предприемане

даден
на

на

Висшия

законодателна

инициатива. Това според мен включва и защитата и отстояването
на този законопроект, който е гласуван от Висшия адвокатски
съвет. Това не бе направено и аз смятам, че мандатът от
председателя на Висшия адвокатски съвет не е изпълнен.
По отношение на участието на адвокатурата в съдебната
реформа. Абсолютно споделям казаното от г-н Славов, че
адвокатурата присъства, но не участва в тази реформа. Висшият
адвокатски съвет е дал мандат на зам.-председател на Висшия
адвокатски съвет, който да представлява същия и да изразява
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позиция в заседанията на този съвет. На 12 заседания (по данни
от отчетния доклад) на този Съвет, по нито едно от тях няма
доклад от Висшия адвокатски съвет. Нещо повече, когато беше
поискана такава информация, бе отказано да се даде.
Международна дейност. Няма такава. При ресурс от повече
от 122 500 лв. за членски внос, такси участие и командировки
нямаме адекватно присъствие на Висшия адвокатски съвет,
съответно

на

адвокатурата

в

международните

адвокатски

организации.
Бих искал да се спра по отношение на един важен въпрос,
който бе повдиган на две от предишните общи събрания. Дори
виждам тук колегата Пелев, той беше повдигнал този въпрос във
връзка с Комуникационната стратегия и подобряване медийния
облик на адвокатурата в обществеността.
Считам, че тези гръмки документи - Комуникационната
стратегия, реформи и т. н., просто са без никакво съдържание. За
мен

необяснимо

е,

и

фактите

са

налице,

че

такава

Комуникационната стратегия на Висшия адвокатски съвет няма и
няма ефект от нейната дейност. Показателни в това отношение са
случаите с изказването на сегашния главен прокурор по повод на
това, че адвокатите работят за пари и защитават престъпници,
показателни

в

това

отношение

са

и

незаконосъобразните

действия по отношение на колеги с претърсванията в техните
адвокатски кантори, по отношение на което Висшият адвокатски
съвет не взе адекватни мерки. Имаше декларации, имаше
призиви, но не може когато тогавашният зам.-главен прокурор
отправя тези квалификации по отношение на адвокатурата, на
сайта на Висшия адвокатски съвет да се мъдри негова снимка със
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заглавие

на

неговото

изказване,

че

адвокатурата

не

е

недосегаема. Не мога да го приема!
Не мога да приема също така пасивната позиция на Висшия
адвокатски съвет, който винаги – и това се признава от много от
членовете на този съвет – има пасивна позиция и върви след
събитията. Няма кураж, има страх и липса на отговорност за
отстояване на една твърда и сериозна позиция в това отношение.
Не може когато бившият главен прокурор заявява, че той
ще

защити

прокурорите

от

нападките

в

медиите

и

от

адвокатурата, да няма кой да защити адвокатите от тези нападки
на прокурорите и други такива неадекватни действия.
Има още много други неща, които биха били интересни за
Вас, но тъй като просрочих времето за изказване, се надявам, ако
имам възможност, да отговоря и на допълнителни въпроси.
Благодаря.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Христов.
Има думата Росен Рашков от САК, да се готви Меглена
Гунчева.
Колеги, към настоящия момент сме изслушали 7 души.
Общият брой делегати, които искат да се изкажат, са 20. И тъй
като тук има и данни, предполагам, към 14,00 ч., ако се постигне
консенсус, да отидем да обядваме и след това да продължим. Ако
искате, аз съм готов цял ден без почивка да работим.
Росен Рашков Има думата.
РОСЕН

РАШКОВ:

Колеги,

аз

имам

процедурно

предложение. Понеже имаме затруднения тук да следим на
всички изказванията, ще пропусна реда си, няма да се ползвам от
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възможността да се изказвам, нека следващият колега по списъка
да говори.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Колегата

Меглена

Гунчева от Адвокатска колегия – Хасково.
Да се готви Владислав Янев.
МЕГЛЕНА ГУНЧЕВА: Здравейте, колеги!
Казвам се Меглена Гунчева, адвокат от Адвокатска колегия
– Хасково, делегат, председател на Адвокатската колегия,
избрана 2019 г. Искам само да вметна, че имам възможност поотблизо да следя работата и на Висшия адвокатски съвет, и на
адвокатурата още от 2013 г., когато бях избрана за първи мандат
председател на Адвокатска колегия – Хасково, и по-късно, за
една година, когато бях избрана за член на Висшия контролен
съвет.
Аз се учудих от Годишния финансов отчет и от отчета за
дейността на Висшия адвокатски съвет за 2019 г. в пестеливостта
и липсата на конкретика във връзка с поднесената в цифри
информация, че Адвокатска колегия – Хасково и Адвокатска
колегия – Смолян са с най-ниска събираемост на членски внос 62-65%. Не се обясни защо. Изречението, което е посочено във
финансовия отчет – „Някои адвокатски колегии не превеждат
своевременно събраните суми, като по този начин поставят
своите членове в извършване на дисциплинарно нарушение”.
Уважаеми колеги, Адвокатска колегия – Хасково е една от
двете колегии, която с решение на Адвокатски съвет от 5.08.2019
г. спря превеждането на 50% от членския внос, определен с
решението от 12.01.2018 г. (Ръкопляскания.)
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Ние изложихме конкретни причини в мотивите на нашето
решение. Ние изложихме тези причини подробно и на срещата,
която се състоя през месец октомври между представители,
включително
адвокатски

председател,
съвет,

от

зам.-председател

ръководството,

от

на

трите

Висшия
органа

на

Адвокатска колегия – Хасково.
Искам да кажа, че действието, решението на Адвокатския
съвет от 5.08.2019 г. не е появило се от нищото. Още след
решението на 12.01.2018 г. на Висшия адвокатски съвет да
увеличи членския внос от 10 на 20 лв. Адвокатската колегия –
Хасково, в лицето на своя Адвокатски съвет, 5 дни след като
разбра за решението, прие протестна декларация. Тя беше
разпространена до всички адвокатски колегии. По-късно, след
второто решение, което правилно, по думите на колегата
Бошнаков, се опита Висшият адвокатски съвет да „запуши” (в
кавички) устата на адвокатските съвети, давайки по 1 лев от
събрания членски внос, и – забележете – този 1 лв., който се
отстъпва, делегира или както там се нарича в различните
решения, защото те търпяха корекция, се дава на адвокатските
съвети за събиране на членския внос, което задължение по закон
те нямат за Висшия адвокатски съвет, и за водене на Единния
регистър на адвокатите, което също е задължение на Висшия
адвокатски съвет. За това на адвокатските съвети плаща 1 левче!
На Общото събрание през 2018 г. ние също прочетохме
протестна декларация и имаше проект за решение, което за
съжаление, както всички решения, надявам се, до днешното
събрание, предложени от различните колегии, не се гласува.
Проектът за решение на нашия представител беше да се намали
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членският внос в предходния размер. Така или иначе, то не беше
подложено на гласуване.
Ние, адвокатите от Адвокатска колегия – Хасково, въпреки
съпротивата, се доверихме на решението на Адвокатския съвет
през 2018 г., да даде шанс на Висшия адвокатски съвет да си
изпълни програмата от 2018 г. За съжаление, миналата година
отчетното събрание не ни убеди, че тази програма е изпълнена и
най-вече, че средствата които се кумулират с членския внос в
размер на 20 лв., не отиват за изпълнение на дейностите по
приетата програма, а се трупат в излишък. Дали е излишък, дали е
спестени пари, дали е трупане в банкова сметка, позволих си да
направя една проста, много груба сметка, че 6 лв. от този членски
внос, който ежемесечно всеки един от адвокатите плаща за
Висшия адвокатски съвет, отива директно в сметката на Висшия
адвокатски съвет и Висшият адвокатски съвет на практика се
превръща в една финансова институция. И от Бюджет 2019 г. и от
Бюджет 2018 г. общо са се събрали, както колегите казаха, 1
милион и половина лв., които са чисто спестени пари, които не са
предвидени за дейности по бюджета и които на практика не са
необходими за дейността на Висшия адвокатски съвет.
Аз във връзка с това подкрепям изцяло предложението на
колегата Юрий Бошнаков. Искам да го детайлизирам и да го
предложа на Вашето внимание за гласуване.
Висшият адвокатски съвет в месечен срок да отмени
Решение №481 от Протокола от 12.01.2018 г., с което увеличава
месечните вноски към Висшия адвокатски съвет от 10 на 20 лв. В
случай, че Висшият адвокатски съвет не отмени Решение
№481/12.01.2018 г., адвокатските съвети да спрат превеждането
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на 50% от определения с решение на Висшия адвокатски съвет от
12.01.2018 г. членски внос.
Това са предложенията на Адвокатска колегия – Хасково.
Само искам да допълня, че нашите действия бяха потвърдени
изцяло единодушно от Общото събрание на адвокатите в
колегията, което беше проведено преди една година.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
ЕМИЛИЯ НЕДЕВА: Имам бележка към воденето на
събранието,

уважаеми

г-н

Водещ.

Много

моля

за

равно

отношение към всички, които надхвърлят регламента от 5
минути.

Колегата

Христов

беше

прекъснат.

Много

моля,

следвайте регламента, предвид множеството записали се за
изказване.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колега Недева, само
нещо да Ви кажа във връзка с това. На колегата Христов му
дадох 8 минути.
РОСЕН РАШКОВ: Само ще напомня, че аз се отказах от
изказването в полза на колегата Гунчева, така че тя ползва и
моето време, а и мисля, че то далеч не е надхвърлено в този
вариант. (Реакция в залата. Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Адвокат Владислав Янев
има думата.
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Уважаеми колеги, изключително ми е
приятно да се видим лице в лице на този висш форум на
българската адвокатура.
Българската адвокатура е в тежка криза. Тази криза е
многостранна.

Тя

се

изразява

в

нарушение

на

нашите

професионални права, в нарушение на възможностите ни и с
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традиционни доходи, тъй като се отнема голяма част от работата
на адвокатите, изразява се във все по-засилващо се неуважение,
незачитане личността и професията на адвоката и в дейността на
адвокатурата.
Като цяло, вследствие на прочетените ни доклади може да
се направи абсолютно обоснован извод, че това е една непълна,
неотговаряща на интересите на българската адвокатура и на
адвокатите дейност. Тези отчети, които са за изпълнение на
решенията, аз ги прочетох много внимателно. От тях може да се
направи абсолютно обоснован извод, че не са изпълнени
основните поставени задачи от предходното Общо събрание на
българската адвокатура.
Във всички тези решения е записано, че висшият форум на
българската адвокатура от миналата година – Общото събрание –
препоръчвало

на

Висшия

адвокатски

съвет.

Това

не

са

препоръки, това са задължения. Висшият форум на българската
адвокатура взима решения, които не са препоръчителни, те са
задължителни за изпълнение от българската адвокатура, от
Висшия адвокатски съвет, и той следва да даде пълен и точен
отчет. В този отчет, който е представен, се говори за някаква
дейност, която в 99% остава недовършена, говори се за
благопожелания и за някакви комисии, които тепърва щели да
почват да работят.
По

основните

проблеми,

които

касаят

българската

адвокатура, има пълно неизпълнение. Пълно неизпълнение има
по въпроса, който е основен, за приемането на Закона за
изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, като тук
особеното е това, че проектът, който беше изготвен от настоящия
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Висш адвокатски съвет, е коренно различен от проекта, който бе
изготвен от всички български адвокати.
Докато в първия проект се защитаваха правата и законните
интереси на адвокатите, във втория проект се защитават правата
на

адвокатската

номенклатура.

Увеличават

се

мандатите,

увеличават се възможностите за безотговорност и за репресии
над българските адвокати.
Аз лично внесох искане за сезиране на Конституционния
съд

за

прогласяване

разпоредби

от

противоконституционност
Закона

противоконституционност

е

за
явна

и

на

основни

адвокатурата,

чиято

безспорна.

Абсолютно

недопустимо е български адвокат да бъде лишаван от активно и
пасивно избирателно право заради забавени вноски за плащане в
собствената си колегия. Такова лишаване може да стане
единствено с неговото изключване или прекратяване на неговата
дейност като адвокат.
Абсурдно е да бъдеш лишен от право да участваш в
органите

на

българската

адвокатура

в

общите

събрания.

Абсурдно е в днешните времена български адвокат да бъде
подлаган

на

дисциплинарни

такива

уникални

производства,

по

своето

дисциплинарни

беззаконие
производства,

които са пародия на правораздаване, в които дисциплинарни
производства се извършват уникални по своя вид и характер
беззакония. Демонстрират се фрапантни правни незнания и
правна некомпетентност от хора, които десетилетия са се
занимавали с дисциплинарна дейност и са се разпореждали със
съдбините на български адвокати.
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Оказа се, че членове на Висшия дисциплинарен съд не
знаят те каква инстанция са – въззивна или касационна.
Прилагали НПК, но не прилагали неговите принципи. И когато
питаме как прилагате НПК без неговите принципи, гледат
безпристрастно и не могат да отговорят.
Тези хора не знаят дали са приложими нормите на
международното право, в резултат на Европейската конвенция за
защита правата на човека. Не знаят какви международни актове е
сключила българската адвокатура и дали те са задължителни за
приложение в дисциплинарното производство.
Абсолютно

професионално

невежество,

демонстрирана

наглост, при положение, че ги питаме къде са Вашите решения –
те ги крият! Крият си собствената практика по дисциплинарните
дела, за да не стане тя достояние на адвокатите, за да не видите
уникални случаи на професионална не само некомпетентност, на
проявление на злоупотреба с власт, на ползване на властта за
репресии и за разчистване на лични сметка.
На

наш

колега

се

образуваха

18

дисциплинарни

производства, след като поиска оставката на председателя на
Варненската адвокатска колегия. 18 фрапантни случая, при които
по донос на неизвестно, несъществуващо лице, на лице, което
живее на адрес, на който никога не е живял и се строи сграда –
замръзнал строеж от 10 години, по доноси на съдия докладчик,
която репресира адвоката в съдебната зала, а се оказва, че била
длъжник

на

същата

банка.

Представяте

ли

си,

колеги?!

Репресират адвоката с въоръжена съдебна охрана в съдебната
зала, когато той пледира (подканящи ръкопляскания), за да не
може да пледира, и след това му правят донос.
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Този Висш адвокатски съвет не изпълни нито едно от
поръченията на своя висш форум, не защити правата на
адвокатите. Напротив, извършва се предателство на правата на
адвокатите.
Правя конкретни предложения.
Първо, да не се приемат отчетите.
Второ, призовавам членовете на Висшия адвокатски съвет,
които са участвали в приемането на проекта на ЗИД на Закона за
адвокатурата да си подадат оставка, тъй като този законопроект
уврежда правата на адвокатите.
Да се свика извънредно Общо събрание на адвокатурата, на
което да се избере нов Висш адвокатски съвет.
Също искам оставката на Висшия дисциплинарен съд,
който извърши злоупотреби и поръчкови репресии над български
адвокати.
Също правя предложение да се организира нова работна
група за изготвяне на проект на Закон за адвокатурата.
И последно, да се сезира Конституционният съд за
прогласяване противоконституционност на тези норми от Закона
за адвокатурата, които цитирах.
Благодаря. (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Янев.
Сега ще се изкаже колегата Пелев. След това обявявам
време за обяд, защото, както казват хората, храната прави
борбата.
АЛЕКСАНДЪР ПЕЛЕВ: Здравейте, колеги!
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Аз ще бъда съвсем кратък, защото обичам прагматично да
се говори, когато имаме работа в адвокатурата.
Аз обичам да чета отчети и обичам да коментираме цифри,
защото цифрите са безспорен факт.
Тук и колегата Демерджиев, и други колеги засегнаха
въпроса за този преходен остатък, който е впечатляващ – 863 000
лв. близо за една година сме спестили, защото не знаем как да ги
похарчим, може би, а може би защото не са ни необходими. Това
за мен е основна забележка и основна критика към работата на
Висшия

адвокатски

съвет.

Защото

тук

става

въпрос

за

обществени средства, средствата на всеки един колега, които той
отделя, в името на това в замяна на събираните средства
уважаемите ни колеги от Висшия адвокатски съвет, както един
споменат наш „колега” (в кавички), чийто поздравителен адрес
не прочетохме, той говори за услугата „сигурност”. Та взимайки
повод от неговата дума, ние, отделяйки от своите средства,
очакваме от нашите колеги, които сме избрали и натоварили с
тази нелека със сигурност задача, да получаваме съответна
услуга, а именно подобряване на условията и работата на
българската адвокатура в защита на нейните права.
Имам една конкретна критика към финансовия отчет. Не
ми стана ясно защо в сметки ние държим такива колосални суми
и тези суми дали са разпределени по такъв начин, че да е
гарантирано евентуално…
ЕМИЛИЯ НЕДЕВА (от място): Разпределени са…
АЛЕКСАНДЪР ПЕЛЕВ:

Колега Недева, благодаря за

репликата, но аз съм застанал тук и не очаквам от Вас отговор,
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защото, доколкото ми е известно, в момента не сте член на
Висшия адвокатски съвет, с цялото ми уважение.
Тези средства, доколкото си спомням цифрата, няма да я
цитирам с точност, но са ни донесли впечатляващия приход от
1800 лв. за една година и сме отчели, че сме преизпълнили плана.
Колеги, след като трупаме средства, които не можем да
използваме за някакви по-полезни неща, защо досега толкова
години не помислихме за това, че хубава, лоша, но живеем в една
държава, която издава държавни ценни книжа? Тези държавни
ценни книжа са известни с това, че носят по-висока доходност и
голяма степен на сигурност, гарантирани са от държавата. Не
очакваме българската държава да фалира в скоро време, надявам
се.
Така че вместо да си държим в касичката и да се чудим
между какви сметки да ги разделяме и да им плащаме разноските,
нека да помислим и в тази насока.
И няма как да пропусна въпроса за т.нар. е-адвокатура. Аз
лично по никакъв начин не съм усетил възникването на тази еадвокатура. Жив свидетел съм, а и колегите от Софийската
адвокатска колегия на това какво се случва в 2020 г., в 21 век,
когато продължаваме да сме на хартия.
Колеги, нека като събираме тези вноски, да ги изразходваме
за тази цел. Да излезем от хартия от 19 век и да влезем в 21 век.
Конкретни предложения – когато стигнем до точката, тогава
ще ги направя. И ще спестя отново да напомня неща, които пред
едно такова събрание сме коментирали във връзка именно с – тази
дума не ми харесва - Комуникационната стратегия. Ние нямаме
образ, нямаме присъствие в медиите и в обществото. Всеки един
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от Вас, с ръка на сърцето, ако го направи, ще се съгласи с това
нещо.
Благодаря, колеги. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колеги, обявявам време
за обяд – 1 час, както е по регламент. Починете си и след 1 час,
живи и здрави, продължаваме работа.
(Почивка от 14,00 до 15,00 часа)
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Уважаеми

колеги,

предлагам лека-полека да започваме, все още съм тук, не съм
избягал, така че бъдете спокойни.
ВАЛЯ ГИГОВА: Може ли процедура, колеги? Трябва
кворума да проверим.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Да,

това

е

задължително, първото нещо, което щях да направя.
СТЕФКА ВЪЖАРОВА: Колега Гигова, помолих водещия
да провери броя на присъстващите в залата, преди да започне
втората сесия от общото събрание.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колеги, моля да заемете
местата си, защото предстои преброителите да кажат имаме ли
кворум или не.
АЛБЕНА ПИСКОВА: Колега Въжарова, колега Владикин,
ако ми разрешите.
Събранието се откри след 9,30 ч. при условията на чл. 111,
ал. 3, изречение 2-ро – при спадащ кворум. Оттам нататък,
независимо от кворума в залата, събранието се провежда.
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Аз ще Ви помоля да проверяваме кворума преди взимане
на решение – това ми е предложението.
СТЕФКА

ВЪЖАРОВА:

Ами

ние

взимаме

постоянно

решения, би следвало да знаем колко делегати присъстват в
залата по всяко време на събранието.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: В момента в залата
присъстват 167 делегати.
Колеги, предлагам следното. Кворумът да го установяваме
единствено

при

гласуванията,

а

нека

да

продължим

с

изказванията, както колегите са заявили.
Да заповяда колежката Елена Радева от Адвокатска
колегия – Смолян.
ЕЛЕНА РАДЕВА (АК – Смолян): Колеги, голяма част от
нещата, на които предварително бях решила да се спра, колегите
вече засегнаха в предходните изказвания, поради което няма да
повтарям същите. Искам само да Ви запозная с решенията на
Адвокатската колегия в Смолян, тъй като, както разбрахте от
изказването на колегата Гунчева, в отчета не е посочена
причината, поради която ние не превеждаме събраните суми от
членския внос на Висшия адвокатски съвет.
През 2018 г. общото събрание на Адвокатската колегия взе
решение за даване кредит на доверие на Висшия адвокатски
съвет за изпълнение на заложената годишна програма. През
миналата година от тази трибуна Вие чухте нашия

анализ за

неизпълнението на тази програма, поради което през м. април
2019 г. Адвокатският съвет взе решение да спре превеждането на
50% от членския внос към Висшия адвокатски съвет. Горе-долу 5
месеца по-късно се проведе среща с председателя Негенцова,
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зам.-председателя Стоянов и колегата Пискова с всички членове
на ръководствата на адвокатската колегия, на което се разбра, че
в крайна сметка Висшият адвокатски съвет не е наясно защо ние
сме спрели да превеждаме целия членски внос.
Сегашното ни решение, на събранието, проведено през
януари т. г., потвърди изцяло решението за непревеждане на
членския внос и взе следното решение – „Задължава Адвокатския
съвет – Смолян да продължи превеждането на месечните вноски
за Висшия адвокатски съвет в размер на 50% от дължимия, с
решение на ВАдвС от 12.01.2018 г., като разликата до пълния
размер да бъде задържана по банковата сметка на колегията до
приемане на решение по реда на чл. 122, ал. 1, т. 11 от Закона за
адвокатурата от Висшия адвокатски съвет и внасяне в Народното
събрание на проект за изменение и допълнение на Закона за
адвокатурата,

с

който

да

бъде

предложена

промяна

в

правомощията на Общото събрание на адвокатите в страната, на
което да се признае ролята на висш орган на управление на
българската адвокатура, като взетите от този орган решения да
са задължителни за изпълнение на всички останали органи на
управление,

както

и

промяна

на

принципа

за

избор

на

председател, членове на Висшия адвокатски съвет и на Висшия
дисциплинарен съд, както и членове на Висшия контролен съвет,
с отпадане на избора на делегатски принцип и замяната му с
принципа – един адвокат, един глас.”
Няма да се спирам на нещата, които според нас не са
изпълнени от Висшия адвокатски съвет, защото списъкът е
голям.
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Факт е обаче, че българската адвокатура абдикира от
законодателния

процес,

абдикира

от

съдебната

реформа,

абдикира от правовата държава.
Факт е, че правораздаването става от телевизионния екран,
вместо от съдебните зали. Факт е, че нашите права се
ограничават. И ние мълчим. За всички тези обстоятелства ние
мълчим.
Факт

е,

че

има

съдебни

решения,

които

оценяват

адвокатския труд за едно съдебно производство на 35 лв., и ние
също не реагираме.
Факт са проблемите по Наредба №1.
Факт са организационните ни проблеми.
Поради което считам, че преди да почнем да оправяме и да
защитаваме на практика правата на гражданите, за което сме
призовани, би трябвало да вземем отношение и да направим
промени, така че вътре в адвокатурата да се случва работеща
адвокатура.
Поради

тази

причина

имаме

следното

процедурно

предложение. На настоящия форум предлагаме да бъде взето
решение, така че да бъде предложена промяна в правомощията
на Общото събрание на адвокатите в страната, на което да се
признае действително ролята на висш орган на управление на
българската адвокатура и решенията на този форум да са
задължителни за изпълнение за всички останали органи на
управление, както и да бъде премахнат делегатският принцип
при избора на ръководни органи в адвокатурата и замяната му с
принципа – един адвокат, един глас.
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По отношение на направеното в отчета изказване, кратко,
на резюмето на адвокат Негенцова, за това, че много работа е
свършена от Висшия адвокатски съвет, ще си позволя единствено
и само да направя цитат от Васил Левски – „Дела трябват, а не
думи”. Мисля, че е дошло пределното време, в което ние трябва
да покажем с дела какво вършим, а не с думи какво би трябвало
да сме свършили.
Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колежката
Елена Радева.
Адвокат Момчил Момчилов – Адвокатска колегия –
Бургас. Да се готви Борислав Вълчев.
МОМЧИЛ МОМЧИЛОВ (АК – Бургас): Добър ден на
всички колеги! Както чухте, казвам се Момчил Момчилов, член
съм на Адвокатска колегия – Бургас и съм резервен член на
Адвокатския съвет в настоящия мандат.
Делегат съм бил на няколко поредни събрания като
днешното. Бях тук и преди две години в същата зала, бях и
миналата година в Софийския университет, където също се
изказах и коментирах, че провеждането на тези събрания с
обсъждането на отчети, особено на финансовия отчет, след като
ние, делегатите на адвокатурата, не сме приемали бюджета през
годината, за да приемаме отчитането на разходната част, едно
безсмислено занимание, което единствено и само хаби – думата
за мен, нашите пари, на колегиите ни да пътуваме дотук, да
плащаме хотели, да не сме, на практика, през това време с
близките си хора или да свършим някаква работа, да изкараме
пари за семействата си. Тъй като всички знаете, вероятно има
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изключения, но ако те не знаят, сега ще чуят – има и такива
адвокати, за които не всичко е цветя и рози, и животът не е
толкова

прекрасен,

колкото

ни

го

обяснява

министър-

председателят колко е стабилна държавата и всичко в нея.
Накратко, бяха повторени по няколко пъти нещата, които
имах предвид да споделя с Вас. Изключително съм радостен от
изявлението на председателя на нашата колегия, който повтори
своето предложение от миналата година за пълна отмяна на
решението на Висшия адвокатски съвет за увеличението на
вноската към този съвет. Радвам се, че подобно решение среща
подкрепа от други колегии, които бяха представени тук,

от

трибуната.
Аз ще си позволя да прочета един текст от Закона за
адвокатурата, за да спре спекулацията как общото събрание
препоръчва на някой нещо. Общото събрание не препоръчва на
никой нищо, общото събрание взема решения. А в Закона за
адвокатурата в чл. 124, ал. 2 е записано, че „председателят на
Висшия адвокатски съвет изпълнява задължения, произтичащи от
закона, наредбите, решенията на общото събрание на адвокатите
и решенията на Висшия адвокатски съвет”, който е поставен
систематично след ОСАС.
На следващо място, миналата година взехме едни решения
накрая на събранието, доста късно, някъде към 7-8 ч. вечерта,
които

видяхме

на

хартия,

публикувани

благодарение

на

решението по т. 7, което взехме – в срок от 1 месец от ОСАС
миналата година, да бъде публикуван протоколът.
Ами това решение по т. 7 е единственото за мен, което е
изпълнено от решенията, които същото това събрание взе

103

миналата година в Софийския университет. Всички останали,
макар отчетени днес от тази трибуна, за мен не са свършени и
нищо конкретно по тях не е свършено, освен да се направи
работна група, комисия, среща или нещо такова, едно конкретно
решение няма от всички тези 13, което да е започнато и
завършено, и днес то да е факт, било като законодателна
инициатива, било като някаква друга форма на готово свършено
нещо.
Едно от тези неща беше предложението, което колегите от
Велико Търново изчетоха от същата трибуна на предходното
събрание

–

конкретни

предложения,

които

да

влязат

задължително в новия Закон за адвокатурата. Вместо това ние
днес коментираме един законопроект, който ни се обяснява, че
не е подкрепен от Висшия адвокатски съвет, но той почти ще
мине, така, като гледам накъде отиват нещата.
Задавам въпрос към членовете на Висшия адвокатски съвет
– те за този законопроект, който е в Народното събрание ли са,
или не са за този законопроект? Съгласни ли са той да бъде
приет в този вид, или не са съгласни да бъде приет в този вид?
Тъй като съвсем ясно и категорично миналата година Общото
събрание взе решение – нов Закон за адвокатурата, по който за
цялата 2019 г., по неговото изработване, на този нов закон, не е
свършено нищо практично и практически, освен през месец юли
2019 г., ако съм запомнил датата, която беше показана тук, 19-и,
мисля, или 15-и, няма никакво значение, но през юли е взето
решение за сформиране на комисията, която да работи за този
нов

закон.

Събранието

е

през

февруари,

комисията

за

изработването е гласувана през юли. Страхотно темпо! акайте,
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колеги, може би пък някои от нас ще дочакат нов закон, ако
работим с това темпо.
Категорично съм против да бъде приет и отчетът за
изпълнението на финансовата част, по причина, която и миналата
година изтъкнах. След като аз с моя глас не съм приемал бюджет
как Висшият адвокатски съвет да харчи моите и Вашите пари, не
считам за морално, ако и да имам такова задължение по Закона
за адвокатурата, да приемам въобще такъв отчет. Когато аз
гласувам бюджет, мога да търся отговорност за изпълнение или
за неизпълнение.
Благодаря Ви, колеги, и спорна работа! (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Момчилов.
Борислав Вълчев – САК. Да се готви Юлиян Георгиев от
Варна.
БОРИСЛАВ ВЪЛЧЕВ (Софийската адвокатска колегия):
Здравейте, колеги!
Нямам съмнение, че отчетът за дейността и финансовият
отчет достоверно описват житието

- битието

на Висшия

адвокатски съвет. Не се съмнявам, че са взети 2000 решения,
сформирани са няколко комисии и е продължила работата от
2018 г. Но не това вълнува 1270 адвокати от Софийската
адвокатска колегия, които ме пратиха на днешния форум.
Хилядите адвокати от САК, а вярвам и всички други хиляди от
страната, ги интересува какво прави Висшият адвокатски съвет
за защита на нашите права и интереси.
Всички
гарантира

адвокати

правото

на

искаме

работещ

адвокатски

закон,

труд,

който

ни

условията

за
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осъществяване на адвокатската дейност, достойно заплащане на
адвокатския труд, всеобщо равно и пряко избирателно право,
справедлив дисциплинарен процес с гаранции за неговия съдебен
контрол.
Тези неща ги няма и аз не виждам какво е направил
Висшият адвокатски съвет за това тези наши права и интереси да
бъдат защитени през изминалата година, и не само през
изминалата година. Бих припомнил, че този Висш адвокатски
съвет беше избран преди 3 години и ни обеща изменения в
Закона за адвокатурата. Това беше точно по времето, когато
старият

законопроект

прекрати

своето

съществуване

в

предишното Народно събрание.
За 3 години, ако си дадем сметка, какво имаме в момента?
Имаме един законопроект за тогите в парламента.
Аз лично Ви призовавам да не приемаме отчета за
дейността на Висшия адвокатски съвет, да гласуваме против и да
снемем доверието си от него.
Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Вълчев.
Адвокат Юлиян Георгиев. Да се готви Емилия Недева от
Пловдив.
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ (АК – Варна): Уважаеми колеги,
докладът на Висшия адвокатски съвет е такъв, какъвто го четем 3
години. Казвам 3, не че не е бил така и в предходните, но
действието на този Висш адвокатски съвет е от 3 години. Там са
посочени и изброени неща, които Висшият адвокатски съвет е
свършил.
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Искам да кажа пред Вас, че колегите, работещи във
Висшия адвокатски съвет, отделят изключително много време за
работата, която е текуща. Лошото е, че действително няма
концентрация на усилията в насоката, в която иска адвокатурата
и иска Общото събрание. Бих казал, че в този доклад трябваше
да има доста критични нотки – благодаря в тази насока на
колегата Христов, който започна да казва определени неща.
Но на мен ми се иска за в бъдеще в този доклад да се
посочват проблемите такива, каквито са. Защото се оказа, че в
доклада на колегата Въжарова има конкретика по отношение на
събираемостта на членския внос, има конкретика и за това къде
има проблеми по отношение на събираемостта на членския внос.
Но тези проблеми не са само в сферата на събиране на членския
внос в колегиите. Обаче за колегиите няма нито дума в този
доклад. А в крайна сметка колегиите сме тези, които формираме
живота на адвокатурата. Вярно е, че в конкретните области, по
места, но така или иначе, чухте, че колегата Бошнаков каза, че в
Бургас има проблеми, колегата Гунчева каза, че в Хасково има
проблеми. В Смолян – явно е, че има проблеми, но, колега
Радева, за съжаление законът е такъв, няма как да променим
нещата според мен. И в тази насока, за да затворя скобата, която
отворих по повод на Вашето изказване, смятам, че действащият
закон е законът – слънце, трябва да работим по него. Докато
няма реален законопроект, вкаран и гласуван, ние ще трябва да
спазваме действащия закон, по който се опитваме да работим и в
момента.
Казвам още нещо, че през 2018 г. в края на м. ноември в
Народното събрание на второ четене беше внесен и един друг

107

законопроект

–

за

изменение

на

ЗИДЗА.

За

съжаление

Адвокатският съвет, без да проведе свое заседание, не зная дали
са контактували чрез имейли или по друг способ, но така или
иначе Данаил Кирилов каза – да, проектът е удачен, но трябва да
се пообмисли още и до декември ще го направим.
От 2018 г. до момента нямаме такъв закон.
Казвам това като продължавам своята мисъл по отношение
на обстоятелствата, свързани с проблемите в адвокатурата. И ако
има

проблеми,

Висшият

адвокатски

съвет

е

този,

който

организационно може да ги реши.
Аз съм поставил въпроса и съм изпратил на колегите от
Висшия адвокатски съвет противоречива практика на III и IV
Гражданско отделение на ВКС, касаеща именно работата на
адвокатските съвети. Разрешаването на тази противоречива
практика е само едно по закон и това решение е тълкувателно
решение, то е в компетентността на Висшия адвокатски съвет, и
аз правя официално това предложение.
Правя предложение също така тези национални събрания
да не се провеждат само в София, защото тук говорим за парични
средства,

от

които

е

най-облагодетелствана

Софийската

адвокатска колегия, която е най-голямата, най-мощната и найдобре финансово обезпечената. Така че предлагам следващото
събрание да се гласува да бъде в централната част на страната –
Велико Търново, Стара Загора, Пловдив, Сливен, където си
изберат.
Но така или иначе, имайте предвид, че в този доклад
нямаше нито дума за малките колегии, като Силистра, като
Сливен, които също са САК, колега Вълчев, нямаше за Кърджали
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и нямаше за други, които изпитват определени трудности. А
Висшият адвокатски съвет не трябва да ги подпомага само със
заеми, когато му поискат. Тук въпросът е целенасочен. И заради
това правя това предложение.
Направил съм предложение да се издадат решенията на
Висшия адвокатски съвет. На стр. 6 от предложения Ви доклад
виждате,

че

имаме

само

протоколите

–

съответно

и

на

Контролния съвет, и на Висшия дисциплинарен съд, но това не е
достатъчно.

Защото

не

само

решенията

на

Висшия

дисциплинарен съд трябва да се публикуват, трябва да се
публикуват и решенията на Висшия адвокатски съвет. И в това
отношение аз връчих писмено предложение на комисията за
промяна

на

решението

от

12.01.2010

г.,

свързано

със

заплащането на членския внос. А това решение, в момента
накратко ще Ви кажа, е, че на 75-годишна възраст адвокати с 40
години адвокатски стаж, спират да плащат изобщо членски внос,
не само към Висшия адвокатски съвет, и към колегията си. В
това отношение го считам за несправедливо. Защото ако един
адвокат започне на 25 години, 40 години адвокатски стаж той
прави на 65, а мъжете съвсем скоро ще се пенсионираме на 65. И
заради това това решение трябва да бъде променено. И при
наличния финансов ресурс, който ние сме дали на Висшия
адвокатски съвет и той не използва, аз считам, че това решение
би било изключително удачно.
Благодаря Ви, колеги, успех Ви желая във Вашата работа!
(Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Георгиев.
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Емилия Недева да заповяда. Да се готви моят приятел
Владимир Дончев.
ЕМИЛИЯ НЕДЕВА: Уважаеми колеги, моето изказване е
провокирано от вписаното по т. 1 от отчета за изпълнение на
решенията на Общото събрание на адвокатите в страната от
миналата година, а именно, че не се е налагало да се търси
съдействието на международните адвокатски организации за
защита на адвокатската професия. Като човек, който е бил 4
мандата представител за България на Международния адвокатски
съюз и бивш член на делегацията на българската адвокатура пред
CCBЕ, намирам тази констатация за шокираща.
Въпросът ми не е към членовете на Висшия адвокатски
съвет. Моето мнение е, че те в цялост не са сериозно
информирани за естеството на международната дейност, която се
осъществява. Моят въпрос е към председателя на нашата
делегация пред ССВЕ, Съвета на европейските адвокатури и
правни общества. Защо не сме се обърнали за съдействие…
ГЛАСОВЕ: Кой е той?
ЕМИЛИЯ НЕДЕВА: Моля? - Председателят на Висшия
адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова – мислех, че това е
ясно. Тя е ръководител на нашата делегация пред Съвета на
европейските адвокатури и правни общества.
И въпросът ми е свързан най-вече с факта, че от 24 януари
2018 г. по инициатива на Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа Съветът на Европа готви европейска конвенция за
адвокатската професия. Една от целите на тази конвенция е
предотвратяване

на

умножаващите

се

атаки

в

различни

европейски държави срещу ролята на адвоката в обществото.
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Наред с това друга цел, посочена в проекта за тази конвенция, е
утвърждаване върховенството на правото.
Оттогава, от 24.01.2018 г. до настоящия момент, са
проведени 3 общи събрания на българската адвокатура. Това е
третото Общото събрание и единствено в приемания днес
отчетен доклад има едно информиращо изречение, че се работи
такава конвенция.
Аз имам следните въпроси.
Защо от 2018 г. до днес по никакъв начин, по никакъв
повод и в никакъв формат пред българската адвокатура не е
поставен за обсъждане проектът за Европейска конвенция за
адвоката? И това е независимо от многобройните конференции
на различни теми, които са проведени през всичките тези 2
години и половина, при това доста скъпо струващи от моя гледна
точка.
В тази връзка аз питам кога ръководителят на нашата
делегация, за който в отчета се пише, че редовно посещава или
поне делегати редовно посещават събитията на ССВЕ, научи, че
се готви такава конвенция? Познаваме ли ние членовете на
комисията в ССВЕ, които подпомагат Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа в изготвянето на проект за тази конвенция?
Аз мога да Ви кажа, че българската адвокатура има
достатъчно

адвокати,

които

са

в

близки

професионални

отношения с членовете на тази комисия. И дълбоко се съмнявам,
ако попитаме нашата делегация познава ли поименно тези
членове, че ще получим положителен отговор.
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Следващият ми въпрос е – има ли изготвени становища от
името на българската адвокатура по този проект? Ако да, от кого
са изготвени, на какъв форум са обсъждани? Ако не, защо?
На

следващо

адвокатура

с

място,

контактувала

Министерството

на

ли

е

външните

българската
работи

и

с

Министерството на правосъдието, за да установи, тъй като
конвенцията
официалното

се

работи

становище

на
на

правителствено
българското

ниво,

какво

правителство

е
по

конкретните текстове на конвенцията? Ако има такива контакти,
оповестени ли са, имаме ли ние яснота българското правителство
каква позиция заема по проекта за Европейска конвенция за
адвокатската професия?
В този смисъл аз не приемам изнесеното в доклада, че
„вследствие

нашата

международна

дейност

българската

адвокатура е в час – това е буквален цитат от отчета – с това,
което се работи на международно ниво”. Ако има български
адвокати, които са в час, аз считам, че българската адвокатура
изобщо не е наясно по въпросите за този проект.
Ето защо конкретните ми предложения са следните.
Опитът ми като член на делегацията показва, че множество
адвокатури достатъчно уважават председателите на адвокатски
колегии и отделните адвокати от страната, които могат да дадат
своя принос на международно равнище. Испанската делегация,
гръцката делегация непрекъснато канят и включват ад хок за
конкретните

заседания

председатели

на

колегии,

както

и

адвокати, които могат да дадат своя принос в обсъжданата
тематика.
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Аз предлагам Висшият адвокатски съвет за в бъдеще,
когато участва официално с постоянни делегации на подобни
форуми, да кани председатели на адвокатски колегии от
страната, ако ще да е на ротационен принцип или на принципа
кой може да даде своя принос, както и адвокати, които имат
експертиза в съответната област.
На второ място, аз считам, че всички материали, които са
предмет на обсъждане на тези международни форуми, трябва
своевременно

да

бъдат

оповестявани

пред

българската

адвокатура, първо, на езика, на който се работят, и второ, в
превод на български език – за адвокатите, които не владеят
работния език на този документ. И моля събранието да се
произнесе по тези въпроси.
Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Недева.
Адвокат

Дончев

от

Софийската

адвокатска

колегия,

заповядайте. След това да се готви адвокат Дончо Бораджиев.
Моля колегите, които са се записали в списъка, надявам се,
че всички са делегати, да не се случват неща да дойде човек,
който не е делегат, защото ме поставяте мен в неприятна
ситуация и накрая ще избягам. Шегувам се.
ВЛАДИМИР

ДОНЧЕВ:

Уважаеми

колеги,

аз

имам

удоволствието да се изкажа след доста добрата реч на колежката,
която ни изпрати далеч в Брюксел. Аз искам да Ви върна малко
тук, в нашата територия, и да поставя един такъв въпрос.
Провокиран съм от изказването на колегата Бошнаков,
който адмирирам, защото в действителност това е един човек,
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който беше на времето и зам.-председател на Висшия адвокатски
съвет, негов член дълги години, сега председател на Бургаската
колегия, и е много наясно с всички такива финансови проблеми,
които го вълнуват.
Аз искам да споделя още един момент, който може би му е
убягнал на него, и на Вас може би. Сега, при приемането на нови
адвокати встъпителният членски внос, който се внася за Висшия
адвокатски съвет, от 2 години или 3, скочи от 500 лв. на 1500 лв.
Аз мисля, че това е несправедливо, особено когато се касае и за
млади адвокати, когато се касае за хора, които идват в
адвокатурата по различни събития – били уволнени отнякъде или
имат проблеми.
Затова аз считам, че този въпрос трябва да го прикача и
моето предложение – искам да го прикача към предложението за
решение на колегата Бошнаков, тази встъпителна вноска да бъде
върната на предишния размер, който да бъде 500 лв. Защото
колегиите вземат около 2000 лв., а Висшият адвокатски съвет,
без да има някакъв принос в това нещо и за в бъдеще и към тези
хора, освен че е някакъв висш ръководител, взема 1500 лв.
Това са моите скромни предложения. Мисля, че тук трябва
реално да ги поставяме нещата. Досега се казаха много
негативни неща, ако трябва да съм откровен, спрямо Висшия
адвокатски съвет, но Висшият адвокатски съвет – това са и хора.
Аз съм убеден, че голяма част от тях имат амбицията да направят
нещо, друг е въпросът дали имат възможността, дали някъде
сериозно подхождат.
Аз мога да споделя, че тук има в нашите редове много
колеги, които са на висш пост, включително и министърът на
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правосъдието Данаил Кирилов е със замразени права, които го
правят също адвокат в Софийската адвокатска колегия. Ние
трябва да изискваме от тези хора повече активност. Защото аз
няма да забравя, че когато той беше областен управител на
София и когато искаше да си възстанови правата като адвокат, в
Софийската адвокатска колегия, няма да споменавам имена, но
имаше брожение и не го приеха това нещо на първо четене.
Налагаше се да се поговори малко и с тях, защото отношението
му като областен управител не беше много положително спрямо
адвокатите.
Искам да Ви кажа, че трябва да се изисква много от хората,
които са адвокати или със замразени права, които са в
управлението.

Имаме

адвокат,

който

в

момента

е

зам.-

председател на Министерския съвет. Имаме адвокати и в
парламента. Но мога да Ви кажа съвсем откровено, от депутатите
от парламента навремето единствено един Христо Бисеров успя
да ни помогне да накара шефа на НАП да се съобрази с някои
наши проблеми и тогава, когато най-много страдаха колегите от
нашата

каса

„Адвокат”,

единствен

той

успя

да

повлияе.

Останалите – с „да”, с „не”, „утре” и т. н.
Трябва да се изискват тези неща. И дори по някакъв начин
да

се

дисциплинират

от

нас,

от

Общото

събрание,

от

ръководството на Висшия адвокатски съвет.
Благодаря за вниманието, просрочих 17 секунди.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Колега,

Дончев,

извинявайте, понеже оформяме предложенията Ви и понеже
решението от 2017 г. е за колеги с осигурителен стаж под 3
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години вноската да бъде 600 лв., а над 3 години се увеличава от
500 на 1500 лв., Вашето предложение какво е?
ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Да бъде същото, каквото е било
преди това.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Вие казахте 500…
ВЛАДИМИР ДОНЧЕВ: Значи може би да, да се върне
старото решение.
РУМЕН ПЕТКОВ (от място): А колегите от европейските
страни, които се вписват, на какво основание ще бъдат с
различен встъпителен членски внос?
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Моля, който иска да се
изкаже, да се запише, а не така от залата, защото по никакъв
начин нищо не се чува и разбира.
Благодаря на колегата Дончев. Дончо Бораджиев има
думата. Да се готви колегата Гайдаров от Софийската адвокатска
колегия.
ДОНЧО БОРАДЖИЕВ (АК – Велико Търново): Уважаеми
колеги, изказването ми бе провокирано от втория поред изказващ
се за реплика, но едва ли някой го помни, въпреки това успях
през това време и от другите изказвания да събера повече
информация за това, което искам да Ви кажа.
Аз също споделям някои от градивните критики относно
дейността на Висшия адвокатски съвет и съответно с гласа си ще
ги подкрепя или отхвърля – тези, с които не съм съгласен. Но аз
не знам как може да коментираме тук толкова юристи, че
„законодателна власт на адвокатурата…” – такова нещо не
съществува и не считам, че е редно да обвиняваме Висшия
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адвокатски съвет, че не е успял да прокара закон, чисто
принципно.
Не знам друга институция, която да приема прихода и
положителния си баланс за минус, и не считам, че е редно да не
гласуваме бюджета днес, само и само за да блокираме на лична
основа

дейността

на

Адвокатския

съвет.

Хем

коментират

колегите противници, че живеем в несигурни времена, с което аз
съм съгласен, хем защо пък имаме заделени бюджети?
Не знам дали някой от Вас се е сблъсквал с работа с
депутати. Аз лично съм и искам да Ви кажа, че това е нещо
ужасно. Представете си само, че трябва да убеждавате хората,
които считат адвокатите за престъпници, хората, които искат от
нас да издаваме клиентите си и да им доносничим, точно с тези
хора да седнем и да коментираме нашите проблеми и да искаме
от тях решение за тях. (Частични ръкопляскания.) В същото
време на обучения – от личен контакт го знам – на ВСС за съдии
обясняват как е абсолютно забранено да сядат съдии на една
маса с адвокати, и това им го казват в прав текст.
Оттам нататък всичко тук е много на лична основа,
конкретните факти рядко са относими. Неясните норми водят до
правен хаос или до превратно ползване на закона – всички го
знаем това нещо и по-ясен пример от нашия закон едва ли скоро
сме имали. Има какво да се променя, включително в Правилата
за общото събрание, гледайки от днес.
Нека да потърсим какво ни обединява и консолидира –
това е моят призив, да намерим първо темите, които ни
обединяват, и да се съсредоточим в тях. Докато се делим на
отбори и лобита, всички, и най-вече нотариусите, късат големи
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комати от нашия хляб, съдиите ни забраняват да си гледаме
делата, ЧСИ-та и всякаква администрация се държи с нас като
треторазрядни граждани, които нямат никакви права.
Не мисля, че всички тук имат представа колко трудно са
извоювани малките победи за адвокатурата през последните
години, и това е във връзка и с това, което казах преди, колко е
трудно да се говори и да се върши работа с депутати, особено
неюристи.
Аз лично съм революционно настроен и съм готов дори за
бойкот и за отказ от правна помощ, особено представителство,
няма как обаче до това да се стигне, без да имаме консолидирани
действия, като тук особено както се държим днес, малко като
хареморевниви ханъми.
Динамиката на законодателството и съдебната практика
изпреварват възможностите на нашите органи за реакция,
участие и едва ли някой няма да се съгласи с мен.
Имам една конкретна идея, която ще предложа към групата
– нещо, което предложих в Търновската адвокатска колегия и бе
прието добре, и към момента се работи върху това нещо, а
именно – аз не очаквам, че от 13 000 адвокати има възможна
комисия, която да разгледа 13 000 становища, които сме пратили
и писали по имейли. Ето защо предложих към всяка една
адвокатска колегия да се създадат работни групи, които да
обсъждат

и

дават

становища

по

конкретните

казуси

и

запитвания, като това е идея, в която се надявам да се включите
и да бъде разработена, грубо казано, разделена на 3 –
наказателно, търговско и гражданско право, и съответната
колегия от съответните си членове да събира всички становища,
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да ги оформя и да ги предлага към Висшия адвокатски съвет,
като по този начин смятам, че ще сме много по-оперативни.
С оглед на излишъка – всички знаем какво е про боно
работа, но с оглед на излишъка да помислим и това – неплатена
дейност, за да е по-стимулиращо за колегите.
Пак казвам, моля Ви, нека да потърсим обединението, нека
основните си проблеми да решим. Не блокирайте дейността на
Висшия адвокатски съвет – апелирам, като не гласувате на чисто
лична основа.
И последно, всички се съгласихме, че имаме проблем, че
няма адвокати в парламента. Ами, политизирайте се, не е
страшно, не е срамно, политизирайте се, за да не ни се налага да
се молим, а да може да се отстояваме!
Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря Ви, колега.
Да заповяда колегата Гайдаров и да се готви Ваня
Траянова от Софийската адвокатска колегия САК.
ГЕОРГИ ГАЙДАРОВ (Софийската адвокатска колегия):
Здравейте, колеги!
Аз допреди около 2 часа твърдо не исках да се изказвам, но
има една основна причина, която ме накара да се изкажа, и това,
че все пак аз тук съм дошъл с гласовете на 999 човека, и все пак
трябва това доверие да го оправдая. Ще бъда изключително
кратък.
Аз ще дефинирам защо няма да приема и ще гласувам
против днешния отчет. Първият отчет на адвокат Негенцова –
най-културно мога да го заявя, е като един преразказ, в който
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евентуално

се

споменават

някакви

дейности,

които

са

извършени.
Извинявайте, колеги, но работата на Висшия адвокатски
съвет е не да ни каже кой с какво се е срещнал, а какви въпроси и
проблеми е решил.
Аз съм делегат от 3 години, бил съм последните 5 години,
присъствал съм на другите 2 събрания, на които не бях делегат –
абсолютно всеки път се обсъжда едно и също и не се вземат
никакви решения.
Искам да се обърна към Вас с молба. Във връзка с отчета,
който публикуваха преди няколко дни, във връзка с действията,
които е предприел Висшият адвокатски съвет от решенията на
ОСАС от предните години, аз предлагам днес ние да спрем да
препоръчваме и да почнем да задължаваме, и съответно да
търсим отговорност за неизвършени дейности.
По отношение на другия отчет, на секретаря, аз имам
щастието да съм прочел част от отчетите, които секретарят всеки
месец изпраща до членовете на Висшия адвокатски съвет, за
разходите през текущия месец. Естествено това е тайно,
адвокатите нямат никакъв достъп до него. И искам да Ви кажа,
че тези отчети, които се изпращат, са доста по-пунктуални, там
са разпределени разноските по пера и излизат едни много
интересни

зависимости.

За

съжаление,

в

днешния

отчет

абсолютно го няма и ние примерно не знаем колко хора работят
във Висшия адвокатски съвет, какви заплати получават, каква
работа вършат, абсолютно нищо.
И тъй като това е поредна година, може би 5-а година
откакто аз съм свидетел, трябва да кажа, че тази година на
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събранието на Софийския адвокатски съвет – тук искам да
похваля колегата Данов, той успя и даде някаква конкретика при
приемането на отчета по пера за какво всъщност се разпределят
нашите пари.
От отчета, който се прочете, изобщо не можем да направим
никакъв

контрол

за

законосъобразност,

пък

камо

ли

за

целесъобразност на направените разноски.
И накрая, искам да се обърна към уважаемите колеги
абсолютно най-добронамерено с един цитат от Библията –
уважаеми колеги, „Вие вкупом съгрешихте и вкупом непотребни
станахте”. (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Гайдаров. Ваня Траянова – САК, да се готви адвокат Ивайло
Данов.
ВАНЯ ТРАЯНОВА: Колеги, делегат съм от Софийската
адвокатска колегия.
В материалите, които получихме при регистрацията, се
съдържа един материал, който е наречен „Изпълнение на
решенията на Общото събрание на адвокатите от страната през
2019 г.”. Вторият абзац от него е потресаващ. Висшият
адвокатски съвет през конкретния период не е констатирал
необходимост

от

търсене

на

съдействие

и

подкрепа

от

международни адвокатски организации!
Колеги, през миналата година в София беше

арестуван

адвокат за упражняване на професионална дейност, за работата
му като адвокат. Беше
гаранция.

Оставям

му определена безподобна парична

настрана,

че

група

адвокати,

които
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осъществяват правна дейност, на група лица бяха подложени – те
и семействата им, на процесуален линч.
Аз искам да Ви помоля – тук съм подготвила един текст за
изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, Софийската
колегия направихме един сравнителноправен анализ къде и как,
по какъв начин колегите от Европа са уредили защитата на
защитниците. Защото ние никога не бихме могли да защитаваме
в пълнота, свободно, осъзнато нашите клиенти, ако дълбоко в
душата ни се таи страхът, че може да бъдем обект на репресии и
обект на посегателства от какъвто и да е характер.
Ето защо аз предлагам при подготовката на Закона за
изменение и допълнение на Закона за адвокатурата в чл. 33,
който урежда адвокатската тайна и неприкосновеността на
книжата, да се създаде една нова алинея с примерен текст,
разбира се, не претендирам нито за изчерпателност, нито за
лексикално съвършенство, а именно: „При провеждане на
процесуалноследствените

действия

-

оглед,

претърсване,

изземване, следствен експеримент и разпознаване на лица и
предмети по отношение на адвокат и в помещение, ползвано от
адвокат за професионалната му дейност, поемните лица да са
членове на Съвета на адвокатската колегия, в която той членува,
или посочени от Съвета на адвокатската колегия други лица.”
Такава норма съществува в Сърбия, такава норма съществува във
Франция. Във Франция има нарочно определен адвокат, член на
Съвета, който участва във всички полицейски действия по
отношение на адвокати. И, разбира се, там с преходните и
заключителни разпоредби на нашия закон тази норма да влезе и в
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Наказателно-процесуалния кодекс, в нормата на чл. 137 от НПК,
където се урежда статутът на поемните лица.
Във връзка с факта, че през изминалата година адвокати –
стана обществено известно – бяха и обект на посегателство от
злонамерени лица, полицията разследва или не разследва – това
си е тяхна работа, аз също така предлагам да се предложи
изменение в Наказателния кодекс. Има квалифициращи състави
при нанасянето на телесни повреди, както и при умишленото
лишаване от свобода. По-тежко наказуеми са съставите, когато
обектът е съдия, прокурор, служител на МВР, горски стражар,
данъчен инспектор, да се добави „и адвокат” в текстовете за
убийствата и за причиняването на телесните повреди.
Това

са

моите

предложения.

Благодаря

Ви.

(Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря Ви, колега
Траянова.
Адвокат Ивайло Данов да заповяда. След Иваило Данов да
се готви Пламен Кирилов.
ИВАЙЛО ДАНОВ: Уважаеми колеги, наслушахме се на
доста изказвания, затова ще гледам да спестя малко време.
Аз

съм

почитател

на

прагматичния

подход,

който

въведохме в работата на Софийския адвокатски съвет, имаме
много сериозни постижения, особено през последната година.
По отношение на т. 2 от решението от миналата година. За
съжаление, т. 2 гласеше, че Общото събрание на адвокатите от
страната препоръчва на Висшия адвокатски съвет да организира
и проведе широка медийна кампания за издигане престижа на
адвокатската професия, с която да се популяризира в обществото
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фигурата на т. нар. личен адвокат, като доверено лице на
българските граждани във всички случаи, когато им предстои да
предприемат правни действия или са нарушени техните права.
По този въпрос е взето мнение на експерта Румен Ненков,
който въобще не е схванал идеята, защото не става въпрос за
институционализиране на фигурата на т. нар. личен адвокат.
Става въпрос за това пред обществото да се презентира
адвокатурата и адвокатите, като лица с правни знания и личен
жизнен

опит,

които

да

бъдат

ползвани

постоянно

или

периодично срещу заплащане на определено възнаграждение –
нещо като абонамент. Ние сами бихме могли да създадем
условия да си увеличим работата. Това е една пазарна ниша,
която не е използвана към настоящия момент.
В този смисъл предлагам т. 2 от решенията на ОСАС за
2019 г. да бъде допълнена в следния смисъл. Да се създаде
изречение второ, което гласи: „За тази цел Висшият адвокатски
съвет да поиска мнението на всички адвокатските съвети по този
въпрос в 7-дневен срок от днес и да даде едномесечен срок за
обратна връзка.” В крайна сметка ние, адвокатите, трябва да си
кажем мнението - намираме ли тази идея за добра или не, ако не
я намираме, тогава няма да я осъществим. А не някакъв експерт
да дава мнение в последния момент, за да се отчете изпълнение
на това решение на Общото събрание.
Колеги, попадна ми един много интересен документ, това е
обосновката на бюджета на Центъра за обучение на адвокати за
следващата

година,

който

гласи,

че

годишната

сума

за

възнагражденията на членовете на Управителния съвет е в
размер на 58 200 лв., а са поискани 75 000 лв., които са
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гласувани вчера на заседание на Висшия адвокатски съвет, като
тази сума от 16 800 лв. е предвидена като възможност за
увеличение на възнагражденията с 250 лв. месечно на всеки член
на Управителния съвет.
Считам, че това е доста нагло и че тези пари трябва да
бъдат използвани за българската адвокатура.
Смятам също така, че тъй като все повече се говори в
обществото и съответно се настоява от Европа за въвеждане на
задължителната медиация по определени категории дела, че ние
сме тези, които трябва да заемем пазарната ниша, която предстои
да се открие, иначе ще я заемат други професии, тъй като няма
изискване

относно

професионален

ценз

за

придобиване

квалификацията на медиатор. За целта, ако гледаме напред в
бъдещето, няколко стъпки напред, смятам, че е необходимо да се
създадат медиационни центрове или Център за спогодба и
медиация към всеки един Адвокатски съвет, защото тези
изменения ще влязат в сила, вярвайте ми, и то не след дълго, и
ако адвокатурата е подготвена и има центрове за медиация,
които да поемат тази работа към всеки един окръжен град, всяка
една адвокатска колегия, ние ще запълним тази пазарна ниша.
Ако не, за пореден път ще се огледаме и ще предприемем мерки
впоследствие,

но

тази

пазарна

ниша

ще

я

заемат

вече

създадените медиационни центрове.
Мога да кажа само, че смятам, че трябва да има много подобра медийна стратегия на Висшия адвокатски съвет и трябва
да се направи задължително обучение в това отношение
минимум на по един представител на всеки Адвокатски съвет, за
да не се получава разнобой в изказванията, които се правят.
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Считам също така, че трябва да се направи много добра
организация и стратегия на международната дейност на Висшия
адвокатски съвет, която на моменти е силно хаотична.
Считам също така, че Висшият адвокатски съвет следва да
предприеме действия за осигуряване на система за дистанционно
електронно гласуване и разработване на ясни критерии и
гаранции за това кой всъщност осъществява това гласуване.
Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Ивайло Данов.
Пламен Кирилов има думата. Да се готви адвокат Евгени
Попов от Габровската адвокатска колегия.
ПЛАМЕН КИРИЛОВ: Уважаеми колеги, и аз като всички
Вас при записването си днес за делегат, получих този материал,
наречен „Изпълнение на решенията на Общото събрание”.
Обичам да чета такива материали и ми направи впечатление, че
т. 2 и т. 9 заемат около 30% от обема на целия материал. Общото
между двете е, че става въпрос за медийно представяне на
дейностите на адвокатурата.
Според мен така, както са формулирани задачите към
Висшия адвокатски съвет през миналата година, има нещо
принципно недоразбрано и тези задачи са изпълнени, но в друга
посока, поради което смятам, че не са постигнали целения ефект.
Спмен целеният ефект на задачите е бил да се популяризира
дейността на адвокатурата, но не дейността на нейни органи, а на
това какво ние, адвокатите, можем да правим в обществото.
На всички нас тази тема е ясна, но лично аз с доста години
вече адвокатски стаж, съм убеден, че на обществото никак не му
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е ясно какво сме ние, какво можем да правим и за какво могат да
ни използват, в добрия смисъл на думата. Затова считам, че
бъдещите медийни изяви на нашите органи трябва да бъдат в
големия си процент насочени именно към това обществото да
бъде стъпка по стъпка образовано на тема какво е адвокатът, кои
са

добрите

неща,

които

адвокатът

може

да

направи

за

гражданина.
В този смисъл формулирам предложение, а именно –
Висшият адвокатски съвет да организира медийно отразяване на
дейността на адвокатурата, главно като се акцентира върху
успеха на адвокатите в ежедневната им работа, разбира се, без да
се цитират имена, но да се подбират и популяризират чрез
медиите казуси, които са често срещани в нашето общество.
Всички можем да посочим такива казуси, които са често
повтарящи се, и биха били от голям обществен интерес, ако
обществото системно бъде информирано за това как ние,
адвокатите, се справяме с такива казуси. Мисля, че това
всъщност липсва в нашите медии.
Смятам, че не е проблем да се организира по колегии
набиране на такава информация, който да бъде обобщавана във
Висшия адвокатски съвет, и оттам да излиза периодично и често
в

медиите

чрез

добре

премерени

публикации,

които

да

интригуват интереса на обществото към идеята да ползват
адвокати за решаване на проблемите на гражданите и на
организациите.
Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря Ви, колега
Кирилов.
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Евгени Попов от Габровската адвокатска колегия. Да се
готви адвокат Валя Гигова от Софийската адвокатска колегия.
ЕВГЕНИ ПОПОВ (АК – Габрово): Добър ден, колеги!
Председател съм на Габровската адвокатска колегия.
Ще се опитам да не Ви отегчавам, защото всички малко се
поизморихме, пък се и отегчихме, във връзка с темите, които по
принцип се повтарят в годините – поне аз това мога да го твърдя.
Искам да акцентирам върху два проблема, които според
мен не търпят никакво отлагане, а пък нещо ги подминаваме,
залитайки в други посоки.
Проблемът с т. нар. Наредба №1. Проблемът не търпи
никакво отлагане, тъй като всички знаем каква ще бъде съдбата
след като отпадне тази Наредба №1. Лично аз изразих…(реплика:
отпадна…). Да, отпадна, но нали, има все още едно задържане в
тази посока.
Проблемът е, че това ще доведе до едни значителни
промени, особено в работата на младите адвокати, тъй като,
мотивирайки своите финансови претенции, те винаги търсят
опора в Наредба №1. Липсата на такава Наредба ще създаде
много големи затруднения – това го казвам от опит, и
споделяйки проблемите с колеги в отделните колегии.
Така че моето предложение е в тази връзка да видим какво
се случва с този функционален анализ, който по мои данни и
информация във връзка с една проведена среща в Центъра за
обучение на адвокати е възложен на доц. Иван Стойнев. Ако има
възможност, апелирам Висшият адвокатски съвет, съответно ако
трябва да вземем подобно решение, да се финализира тази
дейност с този функционален анализ и той да стане реалност и
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съответно да се помогне за решаването на този актуален
проблем.
Накратко по този проблем.
На второ място, провокиран от едно изказване на член на
Висшия адвокатски съвет, не мога да премълча един такъв
епизод. Звучеше ми малко като „Смешен плач” на един друг
Христо, Христо Ботев. Значи на някой като не му харесва нещо,
или е съгласен с политиката, която се води в един колективен
орган, какъвто е Висшият адвокатски съвет, той взима решение
за себе си и търси за това свое решение реализация навън.
Така че не смятам, че колективният орган като цяло, той е
съставен от единици, които имат своите емоции, имат своите
виждания, своите разбирания, своите всякакви усещания във
връзка с отговорността, която носят пред нас, и нека всеки си
даде сметка в този колективен орган как да се държи като
поведение.
И на последно място, смятам, че задълженията в закона по
чл. 113 нас ни ангажират с това да приемем или съответно да не
приемем доклада, но и да не го приемем, за мен лично възниква
въпросът какви ще бъдат последиците.
Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Попов. Адвокат Валя Гигова има думата, да се готви адвокат
Георги Баев.
И да помоля хората, които вече са в кафе-пауза, наймалкото, да се съсредоточат върху изказванията на нашите
колеги, най-малко от уважение. Защото искаме да ни уважават, а
ние самите не се уважаваме помежду си.
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ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, много ми е трудно, бях се зарекла
да не се изказвам, миналата година спазих това обещание, но
тази година някакси не мога да го направя.
Може би каквото и да кажете за Висшия адвокатски съвет
и за неговата работа, ще бъде вярно, защото чух много разумни
критики и въпроси, които включително аз като член на Висшия
адвокатски съвет не съм си поставяла, за което Ви благодаря от
сърце.
Проблемите

са

много

по-големи,

отколкото

дори

предполагате. Проблемите са от организационен характер, от
комуникационен характер, от ниво на качество на правна и
интелектуална работа. Казано иначе, този орган не работи като
колективен орган и това е много тъжно да го кажа. За мен е
огромно разочарование участието ми в този орган, защото преди
3 години от тази трибуна – за тези, които си спомнят – направих
едно изказване, че трябва да отдадем дължимото на хората,
които са поели отговорност и с лицата си, с биографията си са
застанали и са се захванали с тежката работа да оправят делата
на адвокатурата. За съжаление, 3 години по-късно мога да кажа
няколко неща.
Първо, авторитетът на адвокатурата не е мръднал нагоре,
напротив, смятам, че той е спаднал още повече. Адвокатурата е
изключително пасивна и в адвокатурата няма естествени лидери.
Успява само тази правна общност и въобще всяка общност, в
която има естествени лидери и тези естествени лидери застават
начело на адвокатурата.
Отварям една скоба и нямам никакво намерение – заявявам
го пред тази аудитория, да се кандидатирам нито за председател,
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нито за каквато и да било друга някаква специална ръководна
длъжност в органите на адвокатурата, за да не ме заподозрете в
ненужна реторика.
Не знам каква е панацеята в този Съвет. Знам каква е
панацеята за следващия Съвет. Трябва много внимателно да се
огледате и да посочите бъдещите си лидери. Това трябва да
бъдат хора, които са успели професионално, не гледат на
участието в органите като средство за реализация, включително
професионална, но това не е достатъчно. Трябва да бъдат хора,
които са отдадени безкористно на каузата на адвокатурата. Без
тези две качества нещата няма да се получат.
И за да не приемам само критики и да казвам какво не
може, защото аз Ви казвам, че в рамките на този Съвет аз не
виждам как могат да се оправят нещата и въобще ние не работим
добре, ние се говорим на различни езици, нямаме истински
обсъждания. Ако има обсъждания, те не са концентрирани по
темата. Ние не взимаме смислени решения и обосновани
решения. И като седнете да четете подробните протоколи, Вие
ще се уверите в това.
Но искам да кажа и няколко добри думи за този Висш
адвокатски съвет, който въпреки всичко, въпреки вътрешните ни
противоречия, те са и междуличностни отношения, просто не
искам да Ви занимавам, защото ще бъде много жалко да Ви го
споделя. Но искам да кажа няколко неща за хора, които си
вършат съвестно работата и това трябва да бъде отчетено.
Ние успяхме да направим няколко, според мен, значими
неща. Излязохме с много ясна позиция по отношение на главния
прокурор, какви качества трябва да има, защо ние не сме
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съгласни с него. Заявихме няколко изключително ясни позиции
по законодателни промени, които пряко касаеха адвокатурата, за
някои дори Вие не разбрахте, просто защото ги приехте като
нещо естествено, а те не бяха толкова лесни.
Оттук нататък няколко неща. Бъдете активни. Защото ако
Вие не сте активни, и органите Ви няма да бъдат активни.
Защото органите са функция от молби, жалби, сигнали, искания
на отделните адвокати.
И другото, което искам да спомена – смятам, се в сферата
на тълкувателната дейност, в иницииране на тълкувателни дела и
качеството на правната работа в тази сфера ние постигнахме
много рязък качествен скок.
И понеже в тази зала са хора, на които страшно много
държа и които много помогнаха за развитие на адвокатурата, аз,
колеги, ще Ви помоля да ги аплодирате, защото без доц. Таня
Градинарова, без колегата Ивайло Костов, без колегата Милен
Ралчев, да не пропускам някой, Силвия Спасова не я виждам,
доц. Траян Конов го няма, повярвайте ми, нивото никога нямаше
да бъде такова. (Частични ръкопляскания.) Нашите становища са
публикувани във всички правни сайтове и аз мисля, че с тях
може да се гордеем.
Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на адвокат
Гигова.
Останаха двама делегати за изказване – Георги Баев и Ели
Христова. И ако някой желае да се изкаже, сега е моментът.
ГЕОРГИ БАЕВ (АК – Пловдив): Уважаеми колеги, секретар
съм на Адвокатска колегия – Пловдив. Моето изказване е
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породено от това, че съм оторизиран от Общото събрание на
Адвокатска колегия – Пловдив, което се проведе в края на
януари 2020 г., да Ви запозная с две решения, които се взеха
единодушно от общото събрание.
Първото решение бе: „Общото събрание на Пловдивската
адвокатска колегия препоръчва на делегатите, които ще участват
в Общото събрание на адвокатите в страната, да изразят
неудовлетвореността на членовете на Пловдивската адвокатска
колегия от дейността на Висшия адвокатски съвет. В тази връзка
делегатите от Пловдивската адвокатска колегия ще гласуват
против приемане на отчета на Висшия адвокатски съвет.”
И второто решение, което беше взето на Общото събрание
на Пловдивската адвокатска колегия, което ще помоля да бъде
записано като предложение към Комисията по предложенията за
решения, то е следното: „Общото събрание на Пловдивската
адвокатска колегия предлага на Общото събрание на адвокатите
в страната да се потърси отговорност от председателя на Висшия
адвокатски съвет за неизпълнение на задълженията по чл. 124,
ал. 2 от Закона за адвокатурата, произтичащи от решенията на
Общото събрание на адвокатите в страната, проведено на
23.02.2019 г.”
Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Да заповяда колегата
Ели Христова.
ЕЛИ

ХРИСТОВА

(Софийската

адвокатска

колегия):

Добър ден, колеги!
Преди малко в изказванията на някои колеги стана въпрос
за това, че някои адвокати вече са обект на репресии, когато
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осъществяват професията. Засега тези случаи са спорадични, но
всички ние си даваме сметка, че обществената нагласа води все
повече до това ние да не бъдем повече на пиедестала, който сме
имали досега като професия.
По подобие на професията на журналистите в Европа,
които, знаете, някои от тях за загубили живота си заради това, че
работят като такива, и бяха предприети някои европейски
инструменти в защита на тяхната професия, беше решено да бъде
приета Европейска конвенция за адвокатската професия.
През 2018 г. като част от организацията Съюз на
адвокатурите и правните общества в Европа

българската

адвокатура в лицето на Висшия адвокатски съвет също беше
поканена да даде своя принос, като се обърне към министъра на
правосъдието и министъра на външните работи за подкрепа на
държавата, когато се провеждат обсъждания за това да има ли
въобще такава конвенция или не, съответно в Съвета на Европа и
в Европейската комисия.
Висшият адвокатски съвет изпрати такива писма до
двамата министри и получи благодарности от ССВЕ. Само че
какво се случи след това?
Случи се така, че не се постигна веднага политическият
консенсус между държавите в Европа да има ли такава
конвенция или не. Защото всички знаем какво се случва масово с
адвокатите в Турция и в Русия например, които си позволяват да
защитават

лица,

които

имат

ясно

изразени

противоправителствени позиции. Ето защо все още нивото на
обсъждане на този въпрос е за това дали трябва да бъде приета
такава Европейска конвенция за адвокатската професия, или има
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други съществуващи правни инструменти на ниво Европейски
съюз, в това число съществуващите регулации и директиви,
които биха могли да постигнат целения резултат.
Разбира се, че всички адвокати в Европа имат интерес от
това да има такава Европейска конвенция, но все още няма
изработен проект на текст, тъй като все още дори не са ясни
принципите, върху които трябва да стъпи тази конвенция.
Тъй като обаче мина доста време на съгласуване между
различните институции в Европейския съюз и се прецени, че
работата много се забавя, затова съвсем наскоро, преди една
седмица, е било взето решение да се определи още един
докладчик на европейско ниво по този въпрос и поради тази
причина все още въпросът се отлага. За момента се очаква да има
някакво развитие през м. юли т. г.
Що се отнася до забележките, които много колеги
направиха за това, че международната дейност на адвокатурата
трябва да бъде издигната на едно ново ниво, аз мога напълно да
се съглася с всички тези изказвания, тъй като много години съм
участвала по различни поводи в български делегации в чужбина.
Уверявам Ви, че ако ние действително имаме по-широка
информация за това какво успяват да постигнат колегите в
Европа, едно, че ще бъдем в крак с много други напредничави
позиции по много други въпроси, но аз се надявам, че ще имаме
основание да се гордеем все пак с това, което ние сме способни
като интелектуален потенциал, като хора да постигнем и също да
допринесем за професията ни в Европа.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
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ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колеги, адвокат Жана
Кисьова има думата. Да се готви адвокат Росен Рашков.
Пламен Велчев от Адвокатска колегия – Благоевград е
написал бележка, не е делегат, иска да се изкаже. Съжалявам, не
мога да го позволя, колкото и да ми се иска, има правила, които
следва да спазваме.
ЖАНА КИСЬОВА (Софийската адвокатска колегия):
Колеги, здравейте!
Исках да оставя моето изказване за последната точка по
дневния ред, но понеже колегата Ели Христова засегна една
тема, която за мен е най-важна за адвокатите днес, и тя е
следната.
Може би повечето от Вас знаят, на 24 януари какъв повод
има – тази година стават 10 години, откакто се отбелязва денят
24 януари, и това е денят в цял свят на застрашения адвокат.
Искам да Ви споделя, че според мен ние попадаме в тази
категория във всяко едно отношение. Като статут в съда, като
отношения между колеги, и това се вижда днес, и това се видя и
на събранието на Софийската адвокатска колегия. Застрашена е
свободата на нашето изразяване всеки ден, на всички колеги.
Защото ние тук си говорим важни, разбира се, за адвокатурата
неща, но да не забравяме, че всеки един от нас всеки ден в съд
или в контакт с клиентите си, с институциите, се чувства
застрашен. И ако Вие бъдете честни, ще си го признаете.
Аз лично се чувствам застрашена да изкажа мнение в съда,
когато някой колега съдия, прокурор се държи невъзпитано,
грубо и неуважително с мен. И в тази връзка имам едно
конкретно предложение. Предлагам Ви да гласуваме решение, с
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което да подкрепим становището на Висшия адвокатски съвет, и
ги поздравявам за това становище, по последния законопроект за
изменение и допълнение на ГПК. С този законопроект, който е
със сигнатура №054013/15.01.2020 г., се предлага да бъде
изменен Гражданскопроцесуалният кодекс в посока да се считат
неизвършени процесуални действия, които съдържат обиди и
други квалификации.
Ще Ви кажа защо Ви предлагам да гласуваме такова
становище. Защото едно е да го заяви председателят на Висшия
адвокатски съвет или Висшият адвокатски съвет като орган,
друго

е

да

заяви

цялата

адвокатска

общност,

че

този

законопроект, който за мен цели още повече да ограничи
свободата ни на изразяване и още повече да ни накара да се
почувстваме застрашени, е пряко нарушение на правата на
адвоката и на свободата на изразяване на адвоката. Няма как ние
в едно съдебно заседание или в документи, които пишем до съда,
естествено, че е важно ние да се изразяваме възпитано, етично
към колегите, но няма как това да се отрази на клиентите ни.
Сами разбирате, че ако ние днес се страхуваме в съда да
кажем каквото и да е, когато влезе в сила това изменение на
ГПК, ние ще се страхуваме още повече. Защото това ще се отрази
на нашите клиенти. Защото тези действия ще се считат
неизвършени. И аз Ви гарантирам, че нашето положение ще се
влоши рязко.
Това е моето предложение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колежката
Кисьова. Има думата Росен Рашков от Софийската адвокатска
колегия.
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ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ (Софийската адвокатска колегия):
Уважаеми колеги, допълвам това предложение, което беше
направено, тъй като то е кардинално за адвокатската дейност – в
случай, че се приеме този законопроект, да задължим Висшият
адвокатски

съвет

да

образува

производство

за

неговата

противоконституционност пред Конституционния съд.
Благодаря.
РОСЕН

РАШКОВ

(Софийската

адвокатска

колегия):

Колеги, понеже се разтегли темата и не е само върху Отчета,
реших

сега

да

го

направя

това

изказване

и

то

касае

дисциплинарното производство, защото е обсъждан въпросът
много

пъти,

включително

и

с

председателя

на

Висшия

адвокатски съвет, и с членове на Висшия адвокатски съвет.
РУМЕН ПЕТКОВ (от място): Ние не сме обсъждали
доклада.
РОСЕН РАШКОВ: Моля Ви, не от място. Слушах…
РУМЕН ПЕТКОВ (от място): Добре, ставам прав и го
поставям този въпрос. На Дисциплинарния съд не сме го
обсъждали. Защо сега ще го поставяме? Това е задължително.
РОСЕН РАШКОВ: Има т.нар. примат, има Харта за
основните права в Европейския съюз. В чл. 47 на тази Харта
пише, че се предвижда съдебен контрол винаги и всякога, когато
на едно лице са нарушени или отнети някакви права.
И в тази връзка нашият закон понастоящем, в неговата част
– чл. 129 и чл. 130 от Закона за адвокатурата, влиза в пряка
колизия с чл. 47 от Хартата. Това искам да са наясно всъщност
всички колеги по места, че много е вероятно, ако стигне до
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Комисията, да доведе до стартиране на наказателна процедура
срещу държавата.
Колеги, няма нужда да стигаме дотам. Тоест моментът е
сега да се направи предложение Висшият адвокатски съвет да го
включи в така висящия проект ЗИДЗА.
И ако говорим само за нарушение на Европейската
конвенция, това би пратило казуса в Страсбург. Тук говорим за
нарушение на първичното право на Съюза. От 2009 г. тази Харта
в §1 на чл. 6 пише, че тази Харта е равна по сила на двата
договора. Това означава, че в момента, в който сигнал,
независимо по какъв път стигне дотам, за тази колизия, ами за
мен

поне

е

почти

сигурно

гарантирано

стартиране

на

предварителна наказателна процедура срещу държавата. Няма
нужда да достигаме дотам, всъщност всички сме наясно колко
проблемни са дисциплинарните производства в този вид, като
изрично правя уточнението, че става дума за съдебен контрол
само в случаите, когато има лишаване от право. Тоест това няма
да доведе до увреждане независимостта на адвокатите, това,
което е и голяма извоювана победа, тъй като в случаите, в които
адвокатът реши Съветът да не го накаже или да го оправдае,
няма да подлежи на съдебен контрол.
Това е в унисон с решенията на СЕС, които са редица,
които касаят именно тази част, когато има отнемане на право, че
трябва да подлежи на съдебен контрол – така както е заложено в
Конвенцията и в Хартата.
Няма да се ползвам до края на времето, това е, което имам
да кажа. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
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ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Други колеги дали биха
искали да се изкажат по Отчета на Висшия адвокатски съвет? –
Няма.
В такъв случай нека да видим колко души са в залата и да
гласуваме Отчета за дейността на Висшия адвокатски съвет и
отделно Финансовия отчет на Висшия адвокатски съвет.
АНГЕЛ АНГЕЛОВ: Колега, може ли?
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Да.
АНГЕЛ АНГЕЛОВ: Искам да изясним един въпрос. За мен
за да се приемат отчетите, доклада на който и да е висш орган на
адвокатурата, при положение, че е делегатско събранието, е
необходимо при – направих справка, 346 делегати. Значи е
необходимо

мнозинство

от

174

делегати.

Това

е

моето

по

повод

категорично мнение.
РУМЯНА

СИДЕРОВА:

По

процедурата

изказаното мнение. Кворумът е към момента на гласуването. Ние
не сме Народно събрание, което фалшиво си поддържа кворум
към момент на регистрацията. Ние работим със спадащ кворум и
е важно какъв е кворумът във всеки един момент, когато се
вземат решенията. (Ръкопляскания.)
АНГЕЛ АНГЕЛОВ: Ако позволите, само нещо да допълня
становището ми. Спадащият кворум е само за да се проведе
събранието, а специално, независимо по какъв процедурен
въпрос, може и с 20 гласа да се приеме. Но специално това, което
е записано в Закона за адвокатурата, доклада, отчетите –
категорично със 174 гласа "за", иначе не са приети. Ако има
някакъв спор, нека го подложим отделно на гласуване.
ГЛАСОВЕ: Е-е-е-е… (Неодобрение в залата.)
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ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колега, разни спорове
тук няма да допусна да се решават в това Общо събрание. Не сме
съд.
СТЕФКА

ВЪЖАРОВА:

Уважаеми

колеги,

ако

ми

разрешите няколко думи и тогава да гласуваме.
Уважаеми колеги, във връзка с поставените въпроси по
отношение на Годишния финансов отчет бих искала да Ви кажа
няколко думи.
Дадохте ми възможност в рамките на 5 минути да Ви
представа Годишен финансов отчет за 2019

г. на българската

адвокатура. Макар и направен на удобни слайдове, нямаше как
цялото съдържание на Годишния финансов отчет да Ви бъде
показан на екран. За да можете да се запознаете своевременно с
Годишния финансов отчет, същият бе публикуван на сайта на
Висшия адвокатски съвет преди 12 дни. Допреди малко сайтът
беше посетен от 81 колеги.
Освен това Годишният финансов отчет беше изпратен на
всички адвокатски колегии в страната и на техните председатели.
Искам само да Ви кажа, че във всяко едно перо, с малки
изключения,

в

Годишния

финансов

отчет

подробно

съм

посочила, особено в раздел „Разходи”, какви разходи и за какво
са направени, с което отговарям на изказването на колегата
Гайдаров. Не само всеки месец давам подробен финансов доклад
на колегите от Висшия адвокатски съвет за разходите, които са
направени, и те одобряват или не. Отделно от това, Годишният
финансов отчет съдържа подробни данни по отделните пера за
какво са изхарчени съответните суми.
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Искам да Ви посоча, че колега ми зададе в коридора
въпрос по т. 16 от Годишния финансов отчет за какво сме
изхарчили 208 271 лв. за консумативни разходи. В рамките на
половин страница – А4 – в хартиения Годишен финансов отчет
аз съм изредила за какво точно са изхарчени тези пари, като са
посочени точните суми. Ако желаете, мога да Ви ги прочета.
Отговарям на колегата Юрий Бошнаков.
В Бюджета на Висшия адвокатски съвет за 2020 г. в перото
за месечните вноски сумата, която е залегнала в бюджета, не е
100% от дължимите суми от адвокатите от страната, а 90% от
тази сума. И това е на базата на наши две последователни
решения, в които ние сме предоставили по 10% от събраните
месечни вноски на адвокатските съвети от страната за това, че
администрират

събирането

на

тези

вноски

и

поддържат

адвокатския регистър. Това е средно по 2 лв. на адвокат.
Искам също да Ви посоча, че с Решение №627, което също
е посочено във Финансовия доклад, за да Ви го припомня, са
посочени редица преференции на колегите, когато внасят
вноските си по електронен път, когато ги внасят до 31 декември
на съответната година, когато внасят за цялата година, и куп
други преференции. Има преференции и за младши адвокати.
Така че реално сумата, която се получава във Висшия
адвокатски

съвет,

когато

колегите

се

ползват

от

тези

преференции, не е 20 лв. Първо, 2-та лева остават в съответната
адвокатска колегия, след това от останалите 18 лв. едната част е
под формата на преференции. Тоест всеки адвокат плаща помалко. Лично аз от първата година, когато съществува опция
през сайта на Висшия адвокатски съвет да си заплащаме
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месечните

вноски

за

годината,

като

ползваме

няколко

преференции – 5% за плащане по електронен път, 5% за плащане
на цялата сума до 31 декември, аз лично си плащам всяка година
пълната вноска за годината и ползвам съответните преференции.
Вместо да внасям 240 лв., аз внасям 162 лв. И от тези 162 лв.,
които аз внасям, 10% остават за колегията, в която съм
регистрирана – това е Адвокатска колегия – Ямбол.
Така че сами може да си направите елементарните
аритметични изчисления, че до Висшия адвокатски съвет
месечните вноски, които стигат, реално не са по 20 лв. на колега.
Искам да Ви кажа още няколко неща.
Отговарям на колегата Елена Радева от Адвокатска колегия
– Смолян.
Безспорно ниската събираемост на месечните вноски на
адвокатските колегии в Смолян и Хасково се дължи на
обстоятелството, че колегите – законосъобразно или не, Вие
може да прецените – задържат внесените от членовете на
Адвокатската колегия месечни вноски и не ги превеждат на
Висшия адвокатски съвет.
Знаете,

че

Висшият

адвокатски

съвет

организира

многоаспектната дейност на българската адвокатура именно след
като е събрал съответните месечни вноски и с тях той заплаща
дейностите, които извършва.
Преценката на тези колегии си е тяхна работа. Взети са
решения на Общото събрание – глас народен, глас Божи!
Въпросът е, че при срещата, която беше проведена в Адвокатска
колегия – Смолян, на която бяха председателят Негенцова, зам.председателят Атанас Стоянов и колегата Пискова, колегите в
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Смолян, на срещата са присъствали около 40 колеги, не са дали
точни и ясни недоволства – така ще го нарека – от работата на
Висшия адвокатски съвет. Когато колегите се върнаха в София,
те казаха, че колегите всъщност действително не познават
работата на Висшия адвокатски съвет.
А защо не съм го обяснила във финансовия доклад, ясно е,
финансовият доклад е за да има вътре финансовите параметри на
бюджета за миналата година, а не да обяснявам за всяка колегия
какъв проблем имаме.
Казах вече, че Годишният финансов отчет е пунктуален,
даже междувременно успях да го изпратя на колегата Гайдаров
по e-mail.
Аз изцяло ще подкрепя предложенията на колегата Емил
Георгиев, които той направи в началото.
Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колега Радева, извинявам
се, аз също исках няколко неща да кажа.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Извинявам

се,

председателят на Висшия адвокатски съвет иска да се изкаже.
Моля да изчакаш, колежке.
ПРЕДС.

РАЛИЦА

НЕГЕНЦОВА:

Уважаеми

колеги,

изключително внимателно изслушах 27-те изказващи се на
днешния форум. Благодаря на всеки един от тях за всички
бележки, препоръки и критики. Бих искала само да обърна
внимание на няколко неща, тъй като една голяма част от
изказванията се повтаряха.
Бих искала да кажа, на първо място, че решенията на
Висшия адвокатски съвет се публикуват на сайта на Висшия
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адвокатски съвет. Спорен въпрос и винаги ще продължаваме да
говорим по Закона за адвокатурата в двете му направления –
проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за
адвокатурата и въпроса за нов Закон за адвокатурата.
Проектът, който е внесен от народните представители, в
него се инкорпорират и други предложения, които са направени.
Въпросът

например

с

тогите.

Проблемът

е,

че

когато

разглеждаме каквото и да било, се борим не само с външна
опозиция, но се борим и с опозиция, която е отвътре, и тя е потежката.
По отношение на нов Закон за адвокатурата.
Колеги, не знам защо мислите, че един нов Закон за
адвокатурата може да бъде направен за месец – два – три.
(Реакция в залата.) Много моля, колеги, все пак, съобразяваме
се с всички въпроси, които бяха повдигнати, с всички становища,
които бяха изпратени. Вие виждате, че сме превели и сме качили
на сайта на Висшия адвокатски съвет законите на близки до нас
правни системи, на тези, които могат да ни ползват, и мисля, че
всички сте наясно, че един ръководител като колегата Гигова
няма да остави нещата да не бъдат направени както трябва.
По отношение на Европейската конвенция.
Не е вярно, че Висшият адвокатски съвет не знае за това
какво се върши в ССВЕ. Дори в заседанието, което беше в
началото на тази година, имаше доклад и на колегата Петър
Петров, който също така е от делегацията на ССВЕ, а самият той
нощес много късно се върна именно от последното заседание на
ССВЕ, където е разглеждан въпросът и за тази Конвенция.
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Колегата Петров е тук, някъде между нас, той е и делегат на
Общото събрание.
По отношение на медийното обучение.
Имахме тази идея още в предходните години. Когато
говоря за медийно обучение, това означава медийно обучение на
представители на адвокатските колегии, защото не само Висшият
адвокатски съвет е лицето на адвокатурата. Адвокатските съвети
по места са също така лицето на адвокатурата. И това, което ние
даваме като послание към обществото, трябва да бъде единно,
трябва да бъде дадено в един тон.
Така че, въпреки че беше отменено това решение, взехме
го, и тази година се надяваме в скоро време да можем да
направим такова обучение не само на представители, говорим на
посочен от съответната адвокатска колегия представител, не
само на председателите, за да може действително да се
осъществява тази стратегия и по места.
Що се отнася до дистанционното електронно гласуване,
колеги, този въпрос не би могъл да бъде включен като изменение
на този Закон за адвокатурата, който е в момента действащ, но
всички тези принципи, които се поставят, те би трябвало да
залегнат в една цялост при създаването на един нов Закона за
адвокатурата и мисля, че всичките тези положения, които бяха
дадени като виждания, би трябвало да може да бъдат залегнали и
да бъдат поставени за разглеждане именно при принципите и
приемането

на

нов

Закон

за

адвокатурата.

Така

че

предложенията, които направи колегата Емил Георгиев, са
изключително интересни и мисля, че заслужават да бъдат
обсъждани по-подробно и по-задълбочено.

146

Благодаря Ви, колеги. (Ръкопляскания.)
ЕЛЕНА РАДЕВА: Реплика може ли?
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Само нещо да помоля
делегатите – никакви реплики няма да дам. Имахте възможност
да се изкажете. Председателят на Висшия адвокатски съвет Ви
изслуша,

главният

секретар

Ви

изслуша.

Казаха

своите

забележки, отговориха на Вашите въпроси. Няма да позволя
повече. Имахте възможност. Само по процедура. Съжалявам.
ЕЛЕНА РАДЕВА: По процедура. Моля да ми се разреши да
отговоря пряко на нещата, които колегата Въжарова изнесе във
връзка с моето изказване. (Неодобрение в залата.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Елена, колкото и да те
харесвам, и да си готина, извинявай, не съм съгласен. Съжаляам.
ЕЛЕНА

РАДЕВА:

Колега,

разбирам,

както

Висшият

адвокатски съвет не желае да чуе нашите аргументи, така и на
настоящото събрание не ни давате възможност да се защитим.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Имахте възможност,
няколко пъти попитах по темата, която се дискутира, има ли
някой нещо да каже. Имаше мълчание. Сега, когато вече
председателят и главният секретар са се изказали, считам, че не
следва да се дават никакви реплики и дуплики.
Предлагам да се премине към установяване броя на
присъстващите в залата и към гласуване, ако нямате нищо
против.
В залата присъстват 201 делегати.
Колеги,

предлагам

отчета

за

дейността

на

Висшия

адвокатски съвет първо да се гласува и след това финансовият
отчет, да не се гласува "ан блок". Ако решите, ще гласуваме "ан
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блок". Но тъй като са два отделни отчета, следва отделно да ги
гласуваме.
БОРИСЛАВ

ВЪЛЧЕВ:

Процедура.

Прощавайте,

но

в

Закона за адвокатурата пише „Разглежда и приема Отчета на
Висшия адвокатски съвет като едно цяло”. Ако гласуваме
поотделно и примерно не приемем Отчета за дейността, но
приемем

Годишния

финансов

отчет,

възниква

едно

недоразумение – приели ли сме го или не?
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Във

връзка

с

процедурното предложение на колегата Вълчев, действително в
Закона за адвокатурата се гласува за едно и подлагам на
гласуване Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през
2019 г. с двете части.
РУМЯНА СИДЕРОВА (от място): Има две точки в
дневния ред.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Значи, в дневния ред
може да пише едно, ние се придържаме към закона. Съжалявам.
Чета какво пише в закона.
Колеги, моля за внимание. Нека да гласуваме, след
гласуването ще дам почивка.
Гласуваме Отчет на Висшия адвокатски съвет.
ЕМИЛ ЯДКОВ (от място): Какво точно гласуваме, колега
Владикин?
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Обяснявам – Отчет за
дейността на Висшия адвокатски съвет през 2019 г.
ЕМИЛ ЯДКОВ: Законът говори за приемане.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Точно така.
ЕМИЛ ЯДКОВ: Ами, формулирайте решението.
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ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Формулирам

го

решението.
ЕМИЛ ЯДКОВ: Гласуваме за Отчета на Висшия адвокатски
съвет – това ли е решението? За приемане, за отхвърляне – за
какво гласуваме?
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Съгласно ли е Общото
събрание на адвокатите от страната да приеме Отчета за
дейността на Висшия адвокатски съвет за 2019 г.?
Приема ли Общото събрание на адвокатите от страната
Отчета на Висшия адвокатски съвет за 2019 г.? Гласувайте.
"За" – 50. "Против" – 163. "Въздържали се" – 1.
Не се приема Отчетът на Висшия адвокатски съвет.
Обявявам почивка.
(Почивка от 17,00 до 17,30 часа)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Уважаеми колеги, моля
заемете

своите

места.

Корабът

„адвокатура“

тръгва

към

останалата своя мисия. Нека по-стегнато да продължим към
изслушване на доклада на Висшия контролен съвет за 2019 г. и
Отчета на Висшия дисциплинарен съд. Не съм предполагам, че
работата като председателстващ събранието изисква жертви,
следващият път бих си взел втора риза, защото първата си я
скъсах. Съвсем случайно…
Преминаваме към доклада на Контролния съвет за 2019 г.
ДРАГОМИР ДИМОВ: Уважаеми колеги, след изказванията
по доклада на Висшия адвокатски съвет и гласуването му
вероятно сте загубили интерес към нашия доклад, но, така или
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иначен, ние сме длъжни да информираме за констатациите, които
сме установили за изпълнението на бюджета през изтеклата
година.
Висшият контролен съвет в състав Драгомир Димов,
Валентин Бенатов, Александър Попчев и Александър Даскалов, в
изпълнение на правомощията си по чл. 127, ал. 2 от Закона за
адвокатурата, предлага на Вашето внимание следния отчетен
доклад за периода 1.01.2019-31.12.2019 г.
По изпълнението на бюджета на Висшия адвокатски съвет.
Структурата на бюджета за 2019 г. със съответните раздели
и отделните бюджетни пера по приходната и разходната част е
приета с решение 399/8.12.2017 г. Самият бюджет е приет с
решения от №1514 до №1523 от 11.01.2019 г.
Отчетът за изпълнението на бюджета е приет с решение на
Висшия адвокатски съвет №2299 от 31.01.2020 г.
Междинен преглед за изпълнение на бюджета за първото
полугодие на 2019 г. е направен на заседанието на Висшия
адвокатски съвет, състояло се на 19.07.2019 г.
1. По приходната част на бюджета.
Предвидените приходи за 2019 г. са общо в размер на 4 021
520 лв. Постъпленията са в размер на 3 667 505 лв.
Съпоставянето на горните суми сочи, че за отчетния период
общото изпълнение на бюджета в приходната му част е в размер
на 91%. За сравнение, през предходната 2018 г. приходите са
били 84%.
Изпълнението по отделните пера в приходната част на
бюджета е както следва.
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Членски внос за 2019 г. - постъпления в размер на 2 723 926
лв., при заложен приход от 2 828 2520 лв. - или изпълнението е в
размер

на

96%,

което

е

със

104

594

лв.

по-малко

от

предвиденото.
Дължим членски внос за минали години – за предходната,
2018 г., е реализиран приход 159 003 лв., при заложени 380 000
лв. – изпълнението в тази му част е в размер на 42%.
За минали години, преди 2018 г. - заложен приход в размер
на 20 000 лв., постъпили 2283 лв. - изпълнението по това перо е в
размер на 11%.
Встъпителни вноски от новоприети адвокати - реализиран
приход в размер на 549 500 лв., при предвидени 550 000 лв. изпълнение в размер на 100%.
Лихви по банкови сметки - предвидени постъпления по
бюджета в размер на 1000 лв., постъпили 1845 лв.
Такси от изпити за адвокати - предвидени 52 000 лв.,
постъпили 43 630 лв.
Други приходи – по този раздел основно се формират от
положителните разлики във валутните курсове - заложени са
5000 лв., реализирани са 14 954 лв.
Общото изпълнението на бюджета в частта му за чистите
приходи е постъпления в размер на 3 495 140 лв., при заложен
приход в размер на 3 836 520 лв. - изпълнение 91%.
В другия раздел на приходната част - възстановителни
приходи. Реалните постъпления са в размер на 172 365 лв., при
заложени 185 000 лв.
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Основното

приходно

перо

е

членският

внос,

който

съставлява 74% от реалните постъпления по бюджета през 2019
г.
През отчетния период по отношение на събираемостта на
членския внос се наблюдава завишение с 22% спрямо 2018 г.
Тогава събираемостта е била 78%.
При анализа на изпълнението на бюджета по това перо
следва да се отчете, че предвидените постъпления от членски
внос са при заложени 90% събираемост на база общ дължим
членски внос от всички вписани адвокати. Най-висока е
събираемостта на членския внос в адвокатските колегии в
Габрово, Кюстендил, Пазарджик, Шумен и Разград - по 100%, в
колегиите във Враца и Силистра по 99%, Ловеч - 98% и други.
Повишена е тази година и събираемостта на присъдените
суми по дисциплинарните дела. От присъдени 1350 лв. са
събрани 900 лв. За сравнение, през предходната 2019

г. са

събрани само 150 лв.
По разходната част на бюджета.
Общият размер на предвидените разходи е 3 809 852 лв.
Действително

изразходваните

средства

са

2

804

769

лв.

Съпоставянето на тези суми показва изпълнение на бюджета в
разходната му част 74% .
Прегледът на изпълнението на бюджета по отделните пера
сочи, че по всички пера, с изключение на две, осъществените
разходи са в по-малък размер от заложените. По някои от
заложените разходни пера не е осъществен никакъв разход. Така
например

по

перото

„разходи

за

издателска дейност“ са

предвидени 70 000 лв., а по перото „безлихвени заеми за
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адвокатски колегии“ са предвидени 250 000 лв., като по тези две
пера не са разходвани никакви средства.
Само по две от бюджетните пера има преразход на
средства. По перото „командировъчни разходи в чужбина“ при
заложен разход в размер на 50 000 лв., са изразходвани 55 490
лв. Налице е преразход в размер на 5490 лв.
По друго перо от бюджета – „разходи за списание
„Адвокатски преглед“ при заложени 30 000 лв., реалните разходи
са в размер на 41 182 лв. Изразходвани са в повече от заложените
11 182 лв.
Посочените

по-горе

разходвани

суми,

надвишаващи

заложените по съответните пера, в общ размер 16 672 лв.,

са

покрити от фонд „Резервен“, който по бюджет е 250 000 лв.
Не са констатирани разходи за дейност и придобиване на
активи, които не са заложени като разходни пера в структурата
на бюджета.
Към 31.12.2019 г. общата парична наличност по банковите
сметки в левова равностойност е 3 618 218

лв. Те са

разпределени както следва:
- разплащателни сметки в лева - 1 623 688,47 лв.;
- разплащателни сметки в евро (80 025 евро), левова
равностойност - 156 516 лв.;
- разплащателни сметки в щатски долари – 4086 долара,
равняващи се на 7115 лв.;
- депозитни срочни сметки в лева - 4919 лв.;
- депозитни срочни сметки в евро 531 674 евро, в лева - 1
039 864 лв.
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- депозитна срочна сметка в щ. долари 451 533$, левова
равностойност - 786 114 лв.
Касовата наличност, установена към 31.12.2019 г. в лева е
2564,76 лв. и във валута, по левова равностойност, 2220,85 лв.
Общата парична сума, с която Висшият адвокатски съвет
разполага към 31.12.2019 г., е 3 623 004,18 лв.
С три заповеди (№А-83/12,121,2019 г., А-88/19.12.2019 г. и
89/19.12.2019 г.) на Председателя на Висшия адвокатски съвет са
назначени комисии, които да извършат инвентаризация на
материалните

активи

и

библиотечния

фонд

на

Висшия

адвокатски съвет. До края на 2019 г. комисиите не са завършили
своята работа и не са изготвили доклади за констатациите си.
По отношение на недвижимото имущество.
Висшият адвокатски съвет притежава следните недвижими
имоти.
Сградата с идеална част от земята на ул. "Калоян” №1а,
четвъртия етаж на ул. "Калоян” №8 и три помещения на ул.
”Алабин” №31, ет.2.
Висшият

контролен

съвет

намира,

че

недвижимото

имущество се стопанисва добре. Имотите се поддържат в добро
състояние, същите са своевременно застраховани и се ползват
съобразно предназначението им. Застраховано е и движимото
имущество, находящо се в тях.
През отчетния период, съгласно чл. 120, ал. 3 от Закона за
адвокатурата,

председателят

на

Висшия

контролен

съвет

присъстваше на почти всички заседания на Висшия адвокатски
съвет и имаше непосредствени впечатления от упражняването на
бюджета. Не бяха установени основания за обжалване на
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решенията на Висшия адвокатски съвет съобразно дадените от
Закона за адвокатурата правомощия на Висшия контролен съвет
и неговия председател.
Изводи и препоръки.
Анализът на бюджета показва, че извършените разходи са в
рамките на предвидените средства по съответните бюджетни
пера. Надвишени са разходите по две от перата, като преразходът
е покрит със средства от фонд „Резервен“.
Чистите приходи през годината са в размер на 3 495 140 лв.,
а чистите разходи са в размер на 2 726 727 лв., или приходите
надвишават разходите със 768 413 лв. Общо приходите за
годината са в размер на 3 667 505 лв., а брутният разход е в
размер на 2 804 769 лв. Посочените цифри показват, че за
изтеклата 2019 г. приходите надвишават разходите с 862 736 лв.
По дейността на контролните съвети на адвокатските
колегии.
През отчетния период на 28.06-30.06.2019 г. в к. к. „Св. св.
Константин и Елена“, гр. Варна и на 25.10-27.10.2019 г. в гр.
Трявна бяха проведени работни срещи с председателите на
контролните съвети на адвокатските колегии от страната. На тези
срещи бяха обсъдени съществуващите по места проблеми в
работата на контролните съвети и набелязани мерки за тяхното
решаване,

взаимодействието

адвокатските

съвети,

между

контрола

контролните
върху

съвети

отчетността

и
и

стопанисването на имуществото на колегиите, както и контролът
по отношение на изпълнението на бюджетите и други.
Въз основа на постъпилите отчетни доклади от контролните
съвети се налагат следните изводи.
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Контролните

съвети

не

са

установили

нарушения

и

злоупотреби през отчетния период в дейността на адвокатските
съвети. 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
адвокатските съвети.
Единствено в доклада на Контролния съвет на Аадвокатска
колегия - Бургас е изложено, че е установено несъответствие
между сумите по финансовия отчет на адвокатския съвет за 2018
г. и съществуващата парична наличност към м. февруари 2019 г.
в размер на 355 970,83 лв. Извършен е одит и за констатациите е
сезирана Окръжна прокуратура - Бургас. По подадения сигнал е
образувано досъдебно производство, което още не е приключило.
На

работната

председателите

на

среща

на

Висшия

контролните

контролен

съвети

в

гр.

съвет

с

Трявна

председателят на Контролния съвет при Аадвокатска колегия Бургас докладва за установените до момента факти по случая. От
страна на Висшия контролен съвет бяха дадени указания за
осъществяване

на

по-строг

контрол

върху

движението

и

отчетността на паричните средства.
При отчитане на изпълнението на бюджетите в отделните
колегии е констатирано, че във всички колегии приходите
надвишават разходите, в резултат на което се е увеличила
паричната наличност на колегиите. За отбелязване е, че се е
повишила събираемостта на приходите от членски внос.
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Контролните съвети на адвокатски колегии във Враца,
Кюстендил,

Кърджали,

Монтана,

Смолян

и

Хасково

са

извършили проверки на финансовата и счетоводна дейност в
колегиите.
В адвокатски колегии във Видин, Ловеч и Разград са
извършени

финансови

ревизии

с

участието

на

експерт-

счетоводители.
Инвентаризации на материалните активи са извършени в
адвокатските колегии в Благоевград, Стара Загора, Монтана,
Сливен, Кърджали и Габрово, при които не са констатирани
липси и злоупотреби. В останалите отчети липсват данни за
извършени инвентаризации и ревизии.
През

отчетния

период

няма

постъпили

доклади

от

контролните съвети за упражняване на правомощията им по чл.
95, ал. 2 от Закона за адвокатурата.
Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Драгомир Димов.
Има ли желаещи да се изкажат. Записал съм си Александър
Пелев. Други?
АЛЕКСАНДЪР ПЕЛЕВ: Понеже не получих отговор на
въпроса, с изключение на репликата от колегата Недева, дали
сметките на Висшия адвокатски съвет са разпределени по
подходящ начин, така че да бъдат със съответното покритие при
евентуални неразположения на банките, в които си съхраняваме
парите, аз виждам в доклада на Висшия контролен съвет едни
два реда, в които е използвано единствено число – депозитни
срочни, тук е написано сметка в евро – 531 хиляди и еди-колко
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си евро, и депозит на срочна сметка в щатски долари – 451
хиляди и нещо. Това правописна грешка ли е или е факт, че ние
държим такива суми по една сметка именно от гледна точка на
гаранцията върху тези суми, които са на всички?
Благодаря.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колегата Димов има ли
желание да се изкаже?
Доколкото разбрах, колегата Пелев се притеснява парите на
Висшия адвокатски съвет да не са в една банка и ако нещо се
случи, да останем само с гарантирания размер 100 хиляди евро.
Това разбрах аз.
ДРАГОМИР ДИМОВ: Колеги, тези валутни суми, които
притежаваме, не са общо в една банка всичките. Те са
разпределени в няколко банки, имам справката за съответните
банки, но тъй като е доста обемна и обременителна с цифри,
няма да Ви цитирам. Само ще Ви спомена, че сумите са
разпръснати в отделни банки, с оглед защитата, която се ползва.
В доклада са отчетени окрупнените суми в съответната валута,
но те са разхвърляни в отделни банкови сметки в различни
банки.
БОРИСЛАВ ВЪЛЧЕВ: Може ли да конкретизирам питането
на колегата Пелев?
Питането е има ли банкова сметка, по която има парична
сума на стойност повече от 100 хиляди евро?
ДРАГОМИР ДИМОВ: Сега ще Ви кажа. Сума във валута…
Не, няма. Най-голямата сума, която е във валута, виждам, че е
99 600 щатски долара, което е под 200 хиляди лева в левова
равностойност.
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ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Какво казва Висшият
адвокатски съвет?
РАЛИЦА

НЕГЕНЦОВА:

Уважаеми

колеги,

много

внимателно следим постъпленията на всички суми по сметки,
които се диверсифицират, така че да бъдат в рамките на
гарантирания размер, било то в евро, в долари или в лева.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на адвокат
Негенцова, на колегата Димов.
Има ли желаещи за въпроси?
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Моят въпрос към колегите от
Контролния съвет е как гледат на формирания излишък в
бюджета втора поредна година? Как го приемат, какви са
причините и дали го одобряват или имат някакво друго
отношение към него?
ДРАГОМИР ДИМОВ: Колега Демерджиев, както знаете,
контролът на Висшия

контролен съвет по отношение на

изпълнението на бюджета на Висшия адвокатски съвет се
разпростира само в рамките на законосъборазното разходване на
сумите, а не за тяхното целесъобразно разходване.
По поставения въпрос защо остава такъв излишък, аз Ви
отчетох, че по две от перата не е извършен никакъв разход, а
общата сумата по тези две пера е 320 хиляди лева само. Имало е
очаквания от адвокатсикте съвети да постъпят искания за
безлихвени заеми, затова е била предвидена сумата от 250
хиляди лева, но такива искания не са постъпили, поради това и
разходи не са отчетени. Това перо е 250 хиляди лева, а другото
перо, по което няма разход, е за издателска дейност, то е 70
хиляди лева.
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ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Димов. Други въпроси? - Няма.
Преминаваме към Отчета на Висшия дисциплинарен съд.
Моля… (реакция в залата, реплики: да се гласува приемането на
отчета).
Ще ги гласуваме след това. Ще обясня защо. Говорих с
адвокат Доковска и това, което се направи да гласуваме след
всеки един доклад или отчет не е правилно, законът изисква да
се изслушат и чак тогава да се гласува.
ЕМИЛ ЯДКОВ: Колега Владикин, процедура.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Да, разбира се.
ЕМИЛ

ЯДКОВ:

В

началото

на

събранието,

въпреки

гласовете, че това не е редно да се извършва, Вие го подложихте
на гласуване и то беше гласувано. В момента с разговори с
някого другиго, Вие променяте решение на Общото събрание.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Значи, аз искам да Ви
кажа…
ЕМИЛ ЯДКОВ: Моля Ви, не ме прекъсвайте…
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Вие

малко

сте

се

объркали, защото това предложение не съм го направил аз.
ЕМИЛ

ЯДКОВ:

Колега

Владикин,

моля

Ви,

не

ме

прекъсвайте.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Това предложение не
съм го направил аз.
ЕМИЛ

ЯДКОВ:

Колега

Владикин,

може

изслушваме?
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Разбира се.

ли

да

се

160

ЕМИЛ ЯДКОВ: Това, че сте отгоре на трибуната, не
означава, че трябва да прекъсвате всеки, който се изказва.
Вие подложихте на гласуване да се четат Отчетът на
Висшия адвокатски съвет и да се проведат разисквания. Такова
трябва да бъде Вашето поведение и по отношение на останалите
отчети.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Подлагам на гласуване…
ЕМИЛ ЯДКОВ: Пак ме прекъсвате, колега Владикин.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Считам, че Ви разбрах
какво искате да кажете.
ЕМИЛ ЯДКОВ: Така ли?
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Да.
ЕМИЛ ЯДКОВ: Ами, тогава разкажете какво съм искал да
кажа, щом сте разбрал. (Весело оживление.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Подлагам на гласуване.
ЕМИЛ ЯДКОВ: Считам, че не може в хода на Общото
събрание да променяте правилата. След като за единия отчет е
гласуване веднага след дебатите по него, така трябва да бъде и
по следващите отчети. Независимо от това с кого сте разговарял
и как Ви е обяснено.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Който е за приемане на
доклада на Висшия контролен съвет, моля да гласува.
„За“ – 121; „Против“ – 13; „Въздържали се“ – 27.
Приема се отчетът на Контролния съвет. (Ръкопляскания.)
Председателят на Висшия дисциплинарен съд, колегата
Гърневска, ще представи Отчета за дейността.
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ДОБРИНКА ГЪРНЕВСКА: Уважаеми колеги, отчетният
доклад включва дейността на Висшия дисциплинарен съд за
периода 1.01.2019-22.02.2020 г.
Висшият дисциплинарен съд през отчетния период, както
знаете, е в състав от 15 адвокати, председател и 14 членове.
Аз, като председател на Висшия дисциплинарен съд, съм
член на Софийската адвокатска колегия. В състава на Висшия
дисциплинарен съд по колегии членовете му са, както следва.
Членове на Софийската адвокатска колегия са колегите:
Цветана Иванова Чуклева, Маргарита Рангелова Козалиева,
Нина Николова Седефова и Чавдар Петров Пенков.
Останалите дисциплинарни съдии са излъчени от следните
адвокатски колегии. (Изреждам ги, защото смятам, че Вие трябва
да знаете имената на онези, които са включени в състава на
Висшия дисциплинарен съд.)
Иван Христов Апостолов от АК - Смолян
Димитър Димов Петров от АК - Варна
Тихомир Веселинов Горанов от АК - Варна
Димитър Дочев Илковски от АК - Ловеч
Димчо Кънчев Тодоров от АК - Бургас
Даниел Георгиев Маринов от АК - Добрич
Ангел Кръстев Ангелов и Милка Николова Кърпачева от
АК - Стара Загора
Стефка Димчева Влахова от АК - Пловдив
Снежана Христова Енчева от АК - Ямбол
През отчетния период, както

Ви го съобщих в самото

начало, Висшият дисциплинарен съд е разгледал общо 40
дисциплинарни дела.
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В посочените 40 дисциплинарни дела се включват и 13
производства по реабилитация на дисциплинарно наказани
адвокати. Или броят на делата, по които настоящият състав на
Висшия дисциплинарен съд се е произнесъл по същество въз
основа на постъпили жалби от дисциплинарно наказани адвокати
срещу

решения

на

първата

инстанция,

по

жалби

от

представители на съответния адвокатски съвет при съответната
адвокатска колегия, или жалби от заинтересовани страни, са
общо 27.
Като първа инстанция за настящия отчетен период Висшият
дисциплинарен съд не е разгледал нито едно дело.
Разпределени по колегии, жалбите срещу постановени
решения на съответните им дисциплинарни съдилища са както
следва:
Очаквано

най-висок

е

броят

на

решенията

на

Дисциплинарния съд при АК - София - 31 брой;
2 броя дела срещу решения на Дисциплинарния съд при АК
– Варна;
1 брой срещу решение на Дисциплинарния съд при АК –
Враца;
3 броя дела срещу решения на Дисциплинарния съд при АК
– Благоевград;
1 брой дело срещу решения на Дисциплинарния съд при АК
- Шумен;
1 брой дело срещу решение на Дисциплинарния съд при АК
- Ямбол;
1 брой дело срещу решение на Дисциплинарния съд при АК
- Перник.
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В отчетния период произнесените от ВДС решения извън
тези по реабилитация са следните, разпределени по техния
предмет:
Потвърдителни решения - 7 бр.;
Оправдателни решения - 4 бр.;
Върнати за ново разглеждане - 7 бр.;
Отменени и прекратени поради изтекла давност - 6 бр.;
Изменителни - 4 бр.;
Оставени без разглеждане поради недопустимост - 1 бр.
От председателите на Дисциплинарния съд при съответните
адвокатски колегии беше изискана справка за образуваните и
разгледани дисциплинарни дела за изминалата 2019 г.
От изисканите и изпратени справки се установява, че са
разгледани следният брой дела по адвокатски колегии:
Дисциплинарен съд при АК - София - 329 дела, от които 22
дисциплинарни дела - по жалби на граждани и сигнали, а
останалите 307 - за неиздължен членски внос;
Дисциплинарен съд при АК - Монтана - 6 дела с предмет
неплатен членски внос;
Дисциплинарен съд при АК - Варна - 10 дела;
Дисциплинарен съд при АК - Велико Търново - 2 дела;
Дисциплинарен съд при АК - Русе - 2 дела;
Дисциплинарен съд при АК - Стара Загора - 1 дело;
Дисциплинарен съд при АК - Хасково - 3 дела;
Дисциплинарен съд при АК - Шумен - 1 дело;
Дисциплинарен съд при АК - Благоевград - 2 дела;
Дисциплинарен съд при АК - Перник - 1 дело;
Дисциплинарен съд при АК - Ямбол - 2 дела.
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През отчетния период не са имали дисциплинални дела
следните адвокатски колегии, а именно: при адвокатските
колегии

в

Габрово,

Пловдив,

Добрич,

Смолян,

Сливен,

Кърджали, Силистра, Кюстендил, Видин, Разград, Търговище,
Ловеч и Пазарджик.
Към настоящия момент пред Висшия дисциплинарен съд са
висящи 5 дела, от които 1 дело е производство по реабилитация.
В сравнение с предходния отчетен период значително,
почти наполовина, е намалял общият брой на дисциплинарните
дела, разгледани от Висшия дисципринарен съд. Така в периода
1.01.2018-22.02.2019 г. са образувани и разгледани общо 62 дела,
от които 18 за реабилитация, а в настоящия отчетен период само 40, от които 13 за реабилитация.
Въпреки намалелия брой дисциплинарни дела, разгледани
от Висшия дисциплинарен съд, отново може да бъде направена
обобщаваща оценка, че като се изключат производствата по
реабилитация,

останалите

дела

бележат

усложняваща

се

фактическа и правна сложност, повечето от които са свързани
със сериозни нарушения от страна на дисциплинарно обвинените
адвокати за допуснати от тях дисциплинарни нарушения по
Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.
Рязко намаленият брой на делата, разгледани от Висшия
дисциплинарен съд, както и обстоятелството, че голяма част от
дисциплинарните съдилища към отделните адвокатски колегии
въобще не са били сезирани с дисциплинарни производства,
според мен може да означава две неща: или е настъпила
решителна промяна в поведението на адвокатите и то така е
съобразено с изискванията на Закона за адвокатурата и на
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Етичния кодекс на адвоката, че да не са налице предпоставки за
ангажирането

на

дисциплинарната

им

отговорност,

или

адвокатските съвети не подхождат с нужната сериозност и
отговорност по отношение на постъпилите при тях жалби срещу
адвокати.
С оглед усъвършенстване работата както на Висшия
дисциплинарен съд, така и на дисциплинарните съдилища към
съответните

адвокатски

колегии,

ежегодно

Висшият

дисциплинарен съд организира две работни срещи - пролетна и
есенна, на които се поставят на разглеждане въпроси, свързани с
възникналите

проблеми

при

осъществяването

на

дисциплинарната дейност.
Пролетната работна среща беше проведена от 10 до 12 май
2019 г. в гр. Казанлък с тема „Ролята на дисциплинарното
производство
функцията

за

на

осигуряване

адвоката,

за

на

точното

утвърждаване

изпълнение
на

на

адвокатската

професия в обществото като гаранция за опазване на законността
и правата на човека“.
Поставен на разискване беше и въпросът какви затруднения
са налице при изпълнение на дисциплинарната дейност в
различните етапи на нейното развитие.
Въведение

в

темата

беше

направено

от

мен

като

председател, след което беше проведена дискусия с участниците
в семинара.
Темата на проведената втора работна среща, състояла се от
13-15 декември 2019 г. в гр. Пловдив, беше „Обсъждане на
възникнали проблеми в дисциплинарното производство.“ Целта
беше да бъдат подложени на анализ и дискусия всички конкретно
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възникнали проблеми. Председателят на Дисциплинарния съд
при АК - Перник постави на разглеждане много интересен казус,
свързан с невъзможността да бъде сформиран редовен състав,
поради направени отводи на членове на Дисциплинарния съд Перник. Преценено беше, че делото следва да бъде изпратено на
Висшия дисциплинарен съд за произнасяне. След постъпването
му, състав на Висшия дисциплинарен съд реши, че делото следва
да

бъда

изпратено

за

разглеждане

от

състав

на

друг

дисциплинарен съд, като беше определен най-близкият такъв –
Дисциплинарният съд при АК - Кюстендил.
През отчетния период дейността на Висшия дисциплинарен
съд бе финансово обезпечена от Висшия адвокатски съвет с
нарочен целеви бюджет с лимитирани видове разходи. Всички
разходи

бяха

извършени

при

спазване

на

нормативните

документи и в рамките на одобрения бюджет за 2019 г. в размер
на 70 000 лева, от който бюджет усвоихме само 44 942,71 лева.
Разходите, направени в рамките на бюджета ни са както
следва:
Разходи за заседателни възнаграждения – 9750 лв.
Разходи за командировки - 13 564,05 лв.
Разходи за обнародване в ДВ, пощенски и канцеларски
разходи, поддръжка на техника – 6279,46 лв.
Разходи за стенографски протоколи - 1964 лв.
Разходи за семинари през 2019 г. - 13 385,20 лв.
В отчетния период по проведените дисциплинарни дела са
присъдени разноски по сметка на Висшия адвокатски съвет в
размер на 1350 лв., от които до този момент са заплатени
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разноски по 4 дела в размер на 900 лв., като остават да се
изплатят още разноски по 2 дела в общ размер на 450 лв.
През отчетния период Висшият дисциплинарен съд не е
провел международна дейност.
Това накратко е моят доклад пред Вас.
Благодаря,

че

имахте

търпение

да

ме

изслушате.

(Ръкопляскания.)
Понеже виждам, че уважаваният от мен колега Владислав
Янев се готви да ме атакува с въпроси, преди да започне с
въпросите, ще се обърна към него и ще кажа следното нещо.
Понеже от трибуната преди часове той призова Висшият
дисциплинарен съд да си направи отвод, към не беше направена
такава персонална покана, но тъй като в състава на Висшия
дисциплинарен съд, който имам честта и удоволствието да
председателствам, съществува атмосфера на разбирателство,
колегиалност, стремеж делата да бъдат решавани справедливо
при точно прилагане на законите, аз ще кажа на г-н Владислав
Янев: колега Янев, аз няма да си направя отвод като председател
на Висшия дисциплинарен съд, нито ще приканя някои от
членовете на Висшия дисциплинарен съд да направи това.
Уважаеми колеги, за прочетох отчета и Вие видяхте, че
през

изтеклия

отчетен

период

са

проведени

само

40

дисциплинарни производства. Вие това разбирате ли го като
репресионна политика по отношение на адвокатите?
Аз тук чух мнозина да изказват недоволства от това, от
онова. Не чух един да каже – аз, колеги, направих това за
адвокатурата, аз бях в този случай нейното лице по този и по
този начин. И затова когато колегата Янев, понеже знам какво ще
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направи

сега,

Ви

казвам,

когато

колегата

Янев

завоюва

авторитета си така, както трябва, чрез своите действия и
поведение, едва тогава ще може да изисква оставката на
председателя на Висшия дисциплинарен съд или на членовете на
този Дисциплинарен съд!
Благодаря Ви, че ме е изслушахте. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Благодаря

на

председателя на Висшия дисциплинарен съд колегата Гърневска.
Желаещи за изказвания освен другаря Янев. (Весело
оживление.) Шегувам се. Заповядайте.
ВЛАДИСЛАВ

ЯНЕВ:

Уважаеми

колеги,

тази

дисциплинарна дейност, която се провежда, е дълбоко и срамно
петно

в

българската

адвокатура.

Поръчкови

репресии

(неодобрителни ръкопляскания) до степен на извращения на
закона, извращения на правото. Съдят ни за това, че сме казали
истината по време на защита. Мен ме осъдитха за това, че
правейки отвод на висш дисциплинарен съдия, който не знае
конституцията и не знае какъв процес провежда и каква
инстанция укрива и изопачава истината, правейки отвод, му
казах грозни истини, затова бях дисциплинарно наказан.
Колегата, който защитавах, беше дисциплинарно наказан не
с какво да е, а с лишаване от адвокатски права, затова, че по
време на пледоарията му в зала на Апелативния съд във Варна е
пледирал, въпреки че върху него е била извършвана системна
репресия до степен да се предизвика намесата на въоръжена
съдебна

охрана

дисциплинарни

по

време

процеси

са

на

неговата

поръчкови,

пледоария.
изпълняват

Тези
чужди

поръчки. При тях се укрива и изопачава истината, при тях се
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назначават

поръчкови

дисциплинарни

състави,

които

да

изпълнят поръчката.
Абсолютно

недопустимо

е

председателят

на

дисциплинарния съд, който е отделен орган, да се включва сам в
състава, да се самоназначава за председател на състава и за
съдия – докладчик.
Абсолютно недопустимо е Висшият дисциплинарен съд да
не знае какъв състав е – дали са касационна инстанция, дали са
въззивна, да не знаят по какъв закон се водят дисциплинарните
процеси.
Абсолютно недопустимо е да се елиминират доказателства
съзнателно,

с

цел

да

се

изопачи

и

да

се

препятства

установяването на истината. Това, което се върши спрямо
давокатите, е позорна репресия. 18 дисциплинарни производства
срещу наш колега след като поиска оставката на Варненския
председател. Срещу мен и срещу него се извършиха системни
репресии. Тези репресии са срам за адвокатурата.
Сега има 3 заведени дела в съда в Страсбург и възниква
въпросът – кой ще плаща разноските. След това възниква
въпросът защо българският дисциплинарен съд води такива
процеси, при което ги считат за законни, а комисията по
петициите в Европарламента, на цялата комиися, когато говорех
в пленарната зала, им увиснаха ченетата като чуваха какво се
прави с българските адвокати, на какви репресии са подложени.
Петицията ми до Европарламента е приета и е в ход като
уважена. Предстои разследване и сега, съвсем скоро, на 25-и,
европарламентаристите ще бъдат в България и по този повод ще
има разискване.
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Разбирате ли за какво става въпрос? Абсолютно се укрива
дисциплинарната

преписка

нарочно,

за

да

не

се

виждат

срамотиите, които се вършат срещу български адвокати. Това е
абсолютно недопустимо. Не може председателят на Висшия
дисциплинарен съд да крие преписките и практиката и когато
ние искаме официално, да ни отказва.
Не може председателят на Дисциплинарния съд да се
самоназначава за председател на състава и за съдия – докладчик.
(Реплика от залата, не се чува.)
Десет пъти ще го кажа, защото една част от Вас участват в
тези репресии и не искат да чуят истината. Истината е позорна и
срамна! Поръчкови

репресии срещу

българските адвокати,

нечуван позор в историята на българската адвокатура! Откакто
има българска адвокатура, не е имало такъв срамен и дълбок
позор и този позор обхваща множество хора, на които ние сме
дали власт. Те извършват поръчки и репресии, злоупотребявайки
с дадената им власт. Тази власт не им е от Бог, тази власт е от
нас и тази власт не е за репресии, за поръчкови изпълнения и
разчистване на лични сметки. Вие злоупотребихте с дадената
власт и аз искам оставката на председателя на Висшия
дисциплинарен

състав,

която

злоупотреби,

извършвайки

поръчкови репресии. (Неодобрение в залата, свиркане.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колегата Александър
Пелев и след това колегата Гърневска.
АЛЕКСАНДЪР ПЕЛЕВ: Колега Гърневска, аз имам един
много простичък въпрос. Приятно бях изненадан да науча, че
Вие сте провели с колегите от страната тези семинари и работни
срещи. Въпросът ми е на тези семинари и работни срещи, а и
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изобщо в работата на Висшия дисциплинарен съд обсъждана ли е
възможността,
обобщаване

ако
на

да,

до

каква

дисциплинарната

степен,

да

практика

се

извърши

на

Висшия

дисциплинарен съд и на дисциплинарните съдилища в страната и
след нейното обобщаване и уеднаквяване тази практика да бъде
направена достъпна, със заличени лични данни, така че всеки
колега да може да се запознава с тази практика и съответно като
превенция,

знаейки

какво

го

очаква

като

дисциплинарно

наказание, да знае докъде да си простира краката? (Частични
ръкопляскания.)
ПРЕДС.
председателят

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Има

думата

на

дисциплинарен

съд

колегата

Висшия

Гърневска.
ДОБРИНКА ГЪРНЕВСКА: Уважаеми колеги, искам да Ви
уведомя, че на последния семинар, който се проведе в края на
миналата година в гр. Пловдив, въпросът, който Вие току-що
поставихте, беше поставен на разглеждане от членовете на
Висшия дисциплинарен съд, а също така и от членове на
дисциплинарните съдилища, които присътваха там. Взе се
решение в смисъла, в който Вие поставихте въпроса си.
Сега, трябва да Ви кажа, че това, което прочетох в доклада
си, че през изтеклата година сме разгледали само 40 дела, аз не
мисля, че това се дължи единствено на това, че поведението на
адвокатите коренно се е променило за добро. Аз съм действащ, и
при това много активно действащ адвокат, почти всеки ден съм в
съда, наблюденията, които имам за съжаление не говорят в полза
на професионалната подготовка на адвокатите. Заради това аз
смятам,

че

самите

адвокатски

съвети

в

известна

степен
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неглижират работата си по образуването и провеждането на
дисциплинарни производства. Но това, за което Вие говорите,
вече е обсъждано, поставено е на вниманието на Висшия
адвокатски съвет и се надявам в най-скоро време да има такива
данни,

за

каквито

Вие

говорите.

До

решението

за

необходимостта от такова нещо сме стигнали членовете на
Висшия дисциплинарен съд, включително и представителите на
дисциплинарните съдилища.
Така мога да Ви отговоря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Гърневска.
Други изказвания? - Няма.
Преминаваме към гласуване. Който е за приемане на отчета
на Висшия дисциплинарен съд, моля да гласува.
„За“ – 145; „Против“ – 14; „Въздържали се“ – 12.
Отчетът

на

Висшия

дисциплинарен

съд

се

приема.

(Ръкопляскания.)
Благодаря Ви.
Сега

преминаваме

предложенията.

Като

към

въпросите

регламент

на

предлагам

Комисията
следното

по
-

предложенията да се четат едно по едно, след което ги подлагам
на гласуване – "за", "против" , "въздържали се".
Други предложения има ли? Колегата Стефан Марчев иска
да се изкаже. Заповядайте.
СТЕФАН МАРЧЕВ: Колеги, преди да преминем към
Комисията по предложенията, се казаха много интересни и
важни неща в първата част от днешното събрание. Но на такива
форуми е нужно да виждаме не само вътрешните проблеми,
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които имаме, но да се обръщаме към проблемите и навън,
проблемите, които има обществото. Защото медийната политика
ще дойде тогава, когато адвокатурата е активна и заема смели и
отговорни позиции, когато е нужно. В тази връзка, на база на
изказванията в първата част, аз подготвих една декларация,
която предлагам да бъде обсъдена и около която се надявам да се
обединим. Позволете ми да я изчета.
„Ние, българските адвокати, чрез Общото събрание на
делегатите от страната, изразяваме голяматна си тревога от
случващото

се

в

законодателната,

държавата

през

изпълнителната и

последните
съдебната

месеци

власт,

в

което

поставя в опасност законността и върховенството на правото.
Обръщаме се към представителите на трите власти с призив
за

отговорност

и

конституционосъобразно

поведение

при

упражняване на правомощията им, като настояваме за ясен,
прозрачен и предвидим процес на законодателство, който да е
плод на дългосрочна законодателна политика, а не резултат на
моментна необходимост, защото без предвидим процес правовата
държава е невъзможна.
Установената

парламентарна

практика

законодателният

процес да протича преимуществено без обществено обсъждане,
да се променят множество закони чрез преходни и заключителни
разпоредби

на

несвързани

с

тях

други

закони,

създава

предспоставки за законодателен произвол и усещане за правна
несигурност.
Призоваваме изпълнителната власт да бъде активна при
упражняване на всички свои правомощия, да затича правата на
гражданите и независимостта на съдебната власт, като упражнява
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своите

правомощия

в

условията

на

прозрачност,

добросъвестност, своевременност и широк обществен дебат.
Вярваме, че магистратите ще имат силата и смелостта да не
позволят

недопустимо

вмешателство

в

тяхната

дейност,

включително от чужди държави, а ще действат единствено
водени от закона и своето вътрешно убеждение.
Има още една добавка, която за съжаление не е в текста,
коментирахме я с колеги.
Четвъртата ни тревога. С притеснение следим засиленото
медийно

отразяване

прокуратурата,

което

на

безпрецедентната
създава

активност

обществени

на

очаквания,

несъвместими с фундаментални правни принципи и поставя с
особено острота нуждата от професионален дебат по въпроса за
гаранциите и контрола върху дейността на прокуратура и
главния прокурор.
Днес повече от всякога е нужно високо и ясно да заявим, че
това, което се случва днес у нас, поставя в опасност законността
и върховенството на правото. Като конституционен гарант за
правата и законните интереси на гражданите адвокатурата, чрез
своите органи, е готова да съдейства на всички институции, за да
се осигури правна сигурност в обществото и да бъде гарантирано
на всеки български гражданин правото на справедлив съдебен
процес. И ще напомняме при всеки повод, че там, където
свършва правото, започва произволът.”
Това е текстът на декларацията, вероятно може да търпи
някакви корекции и критики, но ми се струва и ще взема повод
от думите на колегата Елена Радева, която говори в първата част,
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ще почна то думите на Апостола – „дела трябват, а не думи”. Но
има случаи, в които думите са нужни, за да започнем с делата.
Така че предлагам да гласуваме тази декларация.
Благодаря. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Стефан Марчев.
ИВАН

ДЕМЕРДЖИЕВ:

Само

едно

предложение

към

декларацията, с която съм изцяло съгласен. А то е именно, че
адвокатурата като гарант на правата и законните интереси на
гражданите и юридическите лица ще се бори, а няма да
съдейства на държавните органи за утвърждаване на законността.
Предлагам това да бъде текстът – „ще се бори за утвърждаване
на законността”.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колеги, подлагам на
гласуване декларацията на адвокат Стефан Марчев. Който е
съгласен с нея, моля да гласува.
ДЕЛЕГАТКА:

Извинете,

в

коя

редакция

гласуваме

декларацията?
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

С

последното

предложение на колегата Демерджиев, общо.
"За" – 169. "Против" – няма. "Въздържали се" – няма.
Предложението

за

Декларацията

е

прието.

(Ръкопляскания.)
Адвокат Янев има предложение, което да се гласува, към
Комисия по проектопредложенията.
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с
приетия доклад на председателя на Висшия дисциплинарен съд
правя предложение Общото събрание на адвокатите от страната
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да задължи председателя на Висшия дисциплинарен съд да
публикува съдебната практика по дисциплинарни дела на
определено място в сайта на Висшия адвокатски съвет, със
заличени лични данни. Абсурдно е да се укрива тази практика и
адвокатите да не знаят какво се прави от Дисциплинарния съд.
Благодаря. (Частични ръкопляскания.)
СТЕФКА ВЪЖАРОВА: Колега Владикин, може ли думата
по този въпрос?
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Разбира се, заповядайте.
СТЕФКА ВЪЖАРОВА: И в момента дисциплинарните
дела, които са водени в страната, се публикуват по текст 144 на
ЗА, на откритата секция на Висшия адвокатски съвет, а всички
останали са групирани по години, със заличени инициали на
колегите, в закритата секция на сайта на Висшия адвокатски
съвет.
В момента се обработват делата от 2019

г. и ще бъдат

публикувани също на закритата секция.
Както ни задължихте на предходното Общото събрание на
адвокатите от страната, в момента е работено и е готова
закритата секция с достъп на всички адвокатите от страната, така
че всеки един от Вас ще има достъп до тези дисциплинарни дела.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря Ви.
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Уважаеми колеги (реакция в залата,
гласове: е-е-е…), много Ви моля! Става въпрос за публикуване не
на диспозитивите на решенията, а за публикуване на целите
решения с мотивите. Допълвам предложението си като го
конкретизирам в тази част. И моля също да се задължи
председателят на Висшия дисциплинарен съд да публикува
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всички решения на съвместните им сбирки, които се правят два
пъти в годината, тъй като и те се крият. Абсурдно е да не знаем
какво са решили дисциплинарните съдии на техните общи
събрания.
Благодаря.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Заповядайте.
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ (Адвокатска колегия – Велико
Търново): Благодаря Ви.
Колеги, Общото събрание на адвокатите от страната да
задължава съда…
Благодаря. (Ръкопляскания.)
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Председателя на Дисциплинарния
съд.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колеги, няма да се
изказвам, да не бе обвинявате, че като водещ събранието, взимам
страна. Имам мнение, няма да се изкажа.
Минаваме нататък.
Комисия

по

проектопредложенията

започва

да

чете

направените предложения, започваме да ги гласуваме. Моля Ви за
експедитилност.
ВАЛЯ ГИГОВА: Има изказвания.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Адвокат Валя Гигова.
ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, аз възприемам неприемането на
отчета на Висшия адвокатски съвет като морален акт, който
правни последици няма, но тепърва според мен Висшият
адвокатски съвет трябва да направи много трезва преценка,
защото това е оценка за нашата работа и очевидно несъгласие с
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нея. Защото има две неща оттук насетне. Или действаме на тема
чест, или на действие с главата надолу и – позор!
Това е наша работа, няма да я коментираме днес. Пътищата
са два. Обаче аз искам да взема отношение по няколко проблема,
които очевидно във Висшия адвокатски съвет не могат да бъдат
решени. Единият въпрос е с т.нар. медийна политика.
Всяка година говорим абсолютно едно и също нещо и
никога нищо не се случва. Защо? Защото, ако щеш да направиш
най-хубавия технологичен сайт, ако не генерираш информация и
не концентрираш внимание чрез действията, няма никакво
значение, защото никой не се интересува от адвокатурата. Това
обаче е само единият проблем.
Другият проблем аз лично знам, че ще си навлека
страхотен гняв от много хора, но аз смятам, че проблемът е
изцяло и кадрови. Крайно време е Висшият адвокатски съвет да
вземе решение, Общото събрание ли ще вземе днес решение,
защото аз ще го формулирам като предложение, или персонално
да се смени консултантът с всички – пак казвам, с гнева който
ще предизвикам, или да се наеме след смяната на консултанта
външна фирма, която да консултира Висшия адвокатски съвет.
Дори и нещо читаво да направим, смислено, разумно, то когато
не бъде поднесено по подходящия начин, резултатът винаги ще е
един и същ. И нито са информирани колегите адвокати, нито е
информирана самата общественост.
Нищо

лично.

Просто

смятам,

че

ние

се

справяме

изключително зле. Дискутираме го десетки пъти и го нищим този
въпрос във Висшия адвокатски съвет и не сме стигнали до
разумно решение.
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Моето предложение е следното. Висшият адвокатски съвет
да вземе решение за промяна изцяло на медийната политика,
включително

като

извърши

персонални

промени

и

смени

медийния консултант и наеме фирма. Това решение е много
прагматично, не е за задача на Общото събрание, но просто не
може да продължава по този начин. Това е едното.
И

второто

предложение

за

решение.

Да

се

наеме

специалист, който да може ежедневно да обработва сайта на
Висшия адвокатски съвет. Излязоха серия колеги и се изказаха
абсолютно правилно, че ние не можем да черпим информация от
други сайтове и информационни агенции, а ние самите да не
генерираме собствената си информация. Вместо да излезе на
нашия сайт информация „Висшият адвокатски съвет взе решение
да инициира еди-кое си тълкувателно дело, ние, за да можем да
генерираме тази информация и да я качим на сайта, черпим
информация – с цялото ми уважение, защото тук има журналисти
от два правни електронни сайта – ние от тях черпим информация,
вместо те от нас, за собствените ни дела.
Така

че

това

нещо

според

мен

трябва

да

бъде

преустановено и да се препоръча, задължи или както решите да
се формулира, Висшият адвокатски съвет да си промени
медийната политика, медийния облик чрез промяна на сайта и
човек, който да администрира този сайт. Защото ние изоставаме
от

събитията,

включително

от

тези

събития,

които

ние

генерираме. Нищо лично.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Ще ме извините, колеги,
колегата Георги Баев от Пловдив иска да се изкаже. Не мога да
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отказвам думата и после да ме обвинят, че толерирам едни хора,
а други не. Всеки може да говори по същество.
ГЕОРГИ

БАЕВ

(Пловдивската

адвокатска

колегия):

Уважаеми колеги, в продължение на това да Ви запозная с
решенията на Общото събрание на Адвокатска колегия –
Пловдив искам да предложа 4 точки и предложения за решенията
на Комисията.
Първото предложение за решение: „Висшият адвокатски
съвет в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 3 от Закона за
адвокатурата не по-късно от края на март да отправи искане до
Министерския съвет за промяна в законодателството, която да
гарантира достъп на адвоката до информацията, съдържаща се в
личните досиета на децата при административни и съдебни
процедури, свързани с деца.”
Да поясня. Идеята на това решение е адвокатите да имат
достъп до преписките, които правят социалните органи в такива
производства, които касаят деца. защото в момента се отказва
достъп до такива преписки.
Второто предложение за решение е: „Висшият адвокатски
съвет не по-късно от края на март да предложи система за
гарантиране

минимума

на

адвокатските

възнаграждения,

фиксирани в момента в Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет,
съответно на европейското законодателство и на решенията на
СЕС.”
Третото предложение за решение: „Да се предприемат
незабавни действия по изготвяне и внасяне в Народното
събрание

на

законопроект

за

нов,

модерен

Закона

за

181

адвокатурата,

съгласно

решение

на

Общото

събрание

на

адвокатите от страната, проведено на 23.02.2019г.”
И последното, четвърто предложение: „Да се оттегли
незабавно подкрепата от внесения в Народното събрание на
8.11.2019

г.

законопроект

за

изменение

на

Закона

за

адвокатурата.” (Частични ръкопляскания.)
Благодаря.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Заповядайте.
АНГЕЛ АНГЕЛОВ: Привет, колеги! Ще бъда кратък.
Миналата година на Общото събрание изтъкнах един много
съществен проблем, който е пред българската адвокатура. Това е
броят на адвокатите в една колегия, имам предвид Софийската
адвокатска колегия, спрямо общия брой. Абсолютно ненормално
е половината адвокати да са само в една колегия. Оставям
настрана въпроса, защото това законът го изисква, че броят на
адвокатските колегии не е равен на броя на окръжните съдилища.
Просто се губи една колегия, знаете коя е тя. И не

може да

задължаваме Висшия адвокатски съвет да изпълнява закона. Но
не, моето предложение е такова – нека извърши анализ дали
трябва да се раздели и на колко колегии Софийската адвокатска
колегия, и това да се извърши от Висшия адвокатски съвет.
Това е моето процедурно предложение.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата.
Други желаещи да се изкажат? Заповядайте.
Има думата адвокат Петър Божков.
ПЕТЪР

БОЖКОВ

(Софийската

адвокатска

колегия):

Колеги, един практичен въпрос, който искам да поставя на
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вниманието Ви, с молба Висшият адвокатски съвет да вземе
отношение.
С изменение на АПК беше задължен Висшия съдебен съвет
да проведе процедура за електронния достъп, като адвокатите да
предоставим електронните си адреси, за да може по този начин
да се идентифицираме и да има контакт между съдилищата и нас.
Това

грози

опасността

призоваването

да

става

и

чрез

електронните адреси да изпускаме срокове. Това е белята.
Но има и втори проблем. Вторият проблем е, че сайтовете
на съдилищата, конкретно Софийски градски съд, но не само той,
сигнализират от известно време, че ще спрат достъпа до
сайтовете,

ако нямаме електронен подпис и достъп чрез

електронния си адрес. Някога, преди години, беше осигурен
почти безплатен електронен адрес, с електронен подпис, чрез
Инфонотъри, ако не се лъжа. Не знам кои са се възползвали, но
така или иначе, в Търговския регистър вече достъп няма, но и
Имотният регистър, и на много други места се изисква това.
Къде е проблемът? Защо Ви губя времето?
Проблемът е, че в начина, по който се прави опит да се
организира достъпът ни по електронен път до делата, се тръгва
от каменната ера. Иска се първо да подпишем едно заявление,
което да се подаде, да бъде обработено в системата, която ще ни
осигури този достъп, след което за всяко отделно дело даваме
просба до съда, да чакаме той да ни разреши достъпа и чак
тогава да имаме достъп. При положение, че са активни
електронните подписи, много ясно е, че този електронен подпис
се знае точно кое лице има достъп до делото, за тези, които вече
са пълномощници по едно дело, окей, но ако аз ще бъда
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ангажиран от ответника, имам срок да взема отговор, тогава
трябва да мина през тази идиотска сложна процедура да ми се
разрешава, докато ползвайки електронния си подпис, аз мога
спокойно…
И формулирам предложение: „Висшият адвокатски съвет
да положи усилия…” – аз се опитах да разбера кой от Висшия
адвокатски съвет персонално се е заел с това, каза ми се, че е
Емил Ядков. Говорих с Емил Ядков, но май че не е той.
Висшият адвокатски съвет да поеме ангажимента в един
обозрим срок да се свърже – аз самият не знам точно коя
институция, но така или иначе, някой в съдебната система се е
заел с този проблем на адвокатите, чрез достъп през електронния
подпис и електронен адрес да имат достъп до делата.
Висшият

адвокатски

съвет

да

положи

усилия

за

оптимизиране на нашия достъп до делата чрез използването на
електронния подпис, който дава 100% гаранция за авторство на
използващия го.
Благодаря. (Частични ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря.
Има думата колегата Емил Георгиев… Извинявай, ще
предоставиш ли думата на дамата?
Колегата Негенцова.
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, във връзка с
предложението на колегата Божков искам да Ви информирам, че
Висшият адвокатски съвет се занимава с този въпрос, бяхме
сезирани от колеги. Ние сме сезирали Висшия съдебен съвет,
провела съм разговори с колегата Олга Керелска, тъй като
няколко са групите, които работят по различни проекти, и чакам
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всеки момент, може би още следващата седмица, да направим
среща с всички представители. Изпратила съм им част от
въпросите. Другите ги обобщаваме и също ще ги предоставим на
Висшия съдебен съвет, за да можем да кажем какви проблеми
ние намираме по този въпрос. Така че работи се действително по
въпроса, но в последните десетина дни Висшият съдебен съвет
имаше редица други ангажименти и не би могъл да осъществи
срещата, за която ние настоявахме още в началото на месец
февруари.
Благодаря Ви.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Колега

Георгиев,

заповядайте.
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ: Благодаря много.
Колеги, аз вече имах възможността да анонсирам едно
малко по-дълго и по-детайлно предложение, състоящо се от 13
точки, и сега искам да Ви запозная подробно със същото.
Искам да попитам колегите от Комисията дали са в
състояние да покажат това предложение на видеостената, както
преди малко същото беше направено с декларацията на колегата
Марчев.
Искам само преди това да добавя по въпроса, повдигнат от
колегата Божков, а тъй като това е един изключително важен
въпрос – за достъпа на адвокатите до т.нар. система ЕПЕП
(Електронният
Обединението

портал
на

за

свободните

електронно
адвокати

правосъдие),
също,

от

от

нашето

учредяване полагаме огромни усилия да дадем своя принос за полесен достъп на адвокатите до електронните дела. Във връзка с
това също сме в контакт с г-жа Керелска от Висшия съдебен
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съвет, която ни сигнализира, че е добре тук да обединим усилия
с Висшия адвокатски съвет и ни казва, че Висшият адвокатски
съвет не е съгласен наши представители да участват в работната
група.
Използвам повода да предложа нашата помощ, нашата
експертна помощ, защото ние имаме конкретни предложения в
тази връзка, така че тук адвокатурата, представена както от
органите, така и от доброволните формирования, каквото е
Обединението на свободните адвокати, да допринесе за по-бърз,
по-ефикасен и по-лесен достъп на колегите до електронните
дела.
Конкретно по предложението.
Предложение за решение.
Аз мисля, че днес се положи едно много добро начало за
визуализация на онова, за което се говори, когато се дават
отчети. Тук просто ще споделя своя личен опит и своето лично
възприятие, че за мен винаги е по-удобно, когато освен че се
слуша, може и да се гледа. И може би това ще бъде възприето и в
бъдеще, няма да има отстъпление от тази част. Считам за повече
от нормално да използваме съвременните технически средства в
помощ на нашата дейност.
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Колега Георгиев, понеже сме
структурирали

горе-долу

предложенията

в

отделни

групи,

съгласен ли сте, когато стигнем до Вашето предложение, да
направим това, което предлагате – да го визуализираме, а Вие да
го представите?
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ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ: Да, с удоволствие. Нека да го направим
така. Аз смятам, че ще е добре, за да може да се гледа
едновременно, тъй като се състои от 13 точки предложението.
Ето го, стана, визуализирането. Аз мисля, че е налице.
Започваме ли?
Колеги, на първо място, това е предложение, което се
поднася както от Обединението на свободните адвокати, така и
от

други

колеги,

които

не

са

задължително

част

от

Обединението, но са работили над изработването на тези
предложения. Тоест произтича от една доста широка база в
адвокатурата.
Предложението е: „Общото събрание на адвокатите от
страната да задължи председателя и членовете на Висшия
адвокатски съвет и създадената от тях Комисия за концепция за
изготвяне на нов Закон за адвокатурата, да съобразят следните
принципи, въз основа на които да съставят новия Закон за
адвокатурата или проект за неговото изменение.”
1. Отделяне на двата института – отчет на Общото
събрание от изборния процес за органи в адвокатурата.
2. Регламентиране на пряко равно избирателно право на
всички адвокати при гарантирани свобода и тайна на вота, като
се премахне фигурата на пълномощника и делегата в изборния
процес и се предвиди избор за всеки колективен орган на лицата,
получили най-много гласове, за да се избегне ненужният балотаж
за колективни органи.
А тук се вижда принципът – един адвокат – един глас, и
принципът на вишегласието при избор на колективни органи,
така че да не се налага ходенето на балотаж, когато на базата на
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получените гласове може да се прецени кой е получил повече
или кой е получил по-малко, така че веднага да могат да бъдат
подредени съответните кандидати.
3. Въвеждане на алтернативно електронно дистанционно
гласуване, паралелно с традиционното гласуване с бюлетини на
хартиен носител.
Обръщам внимание на думата „алтернативно”, тоест всяко
въвеждане на електронно гласуване в адвокатурата няма да се
отрази върху традиционния начин на гласуване. Споменавам
това, тъй като една от оборките срещу електронното гласуване е,
че, видите ли, то ще бъде едно-единствено, ще замени всичко и
онези наши колеги, които или не са толкова упътени в новите
технологии,

или

са

на

една

определена

възраст,

щели

задължително да изпаднат от изборния процес, това не е вярно.
Не е в това предложението.
4. Отмяна на ограничението по чл. 49, ал. 2 от Закона за
адвокатурата за упражняване на избирателно право едва след
заплатен членски внос.
Колеги, в 21 век ние не се нуждаем от това нещо. Има
средства и начини как невнесените вноски да бъдат събрани от
колегите. Правото познава такива средства и начини и от тях
трябва да се възползваме. В никакъв случай не трябва да
поставяме плащането или неплащането на членски внос като
предпоставка за упражняване на правото на глас. Това е
достатъчно.
5. Прогласяване в нарочна разпоредба върховенството на
Общото събрание на адвокатите от страната като се постанови
изрично задължителност на неговите решения за всички органи,
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в това число и за Висшия адвокатски съвет, и се включат
изрично в компетентността на Общото събрание на адвокатите от
страната да приемат всички решения от компетентността на
Висшия адвокатски съвет да изменя или отменя решенията на
Висшия адвокатски съвет и правото да прекратява предсрочно
мандата на Висшия адвокатски съвет, на Висшия дисциплинарен
съд и на Висшия контролен съвет.
Знаете,

това

произтича

от

дискусията

относно

несъвършеността на нашия закон към момента, където не е
съвсем ясно какви са компетентностите на Общото събрание на
адвокатите от страната, е ли налице задължителност на неговите
решения за изпълнителния орган и т. н. Считаме, че е
необходимо това да бъде изяснено, поради което правим и
съответното предложение.
6. Регламентиране на изрично предсрочно прекратяване
мандата на всички органи в адвокатурата – това означава
адвокатски

съвети,

контролните

съвети,

дисциплинарни

съдилища, Висш адвокатски съвет и съответните висши органи,
при неприемане на техните годишни отчети или при нарочно
решение за прекратяване на мандата от Общото събрание на
адвокатските

колегии

съответно

от

Общото

събрание

на

адвокатите от страната.
Мисля, че с оглед на днешното гласуване на делегатите от
Общото събрание на адвокатите от страната това предложение не
се и нуждае от някаква особена допълнителна мотивировка.
7. Дефиниране на изключителната адвокатска дейност в чл.
24 от Закона за адвокатурата. Това е тема от последния голям
Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата,
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който беше внесен в края на 2014 г., по спомен, тогава имаше
една не съвсем положителна текстировка, която възбуди много
дискусии, но във всеки случаи ние в нашата професия се
нуждаем
адвокатска

от

изчерпателно
дейност,

за

определяне
да

на

създадем

изключителната

веднъж

завинаги

предпоставката за преустановяване на нелоялна конкуренция,
извършвана от представители на други професионални общности
спрямо адвокатурата.
8. Премахване на всички ограничения в професионалната
дейност на адвокатите, които са несъвместими с правото на
Европейския съюз, като се осигури свобода на предоставяне на
услуги в условията на конкурентен пазар и се предложат мерки
за пълно транспониране на т.нар. директива относно услугите на
вътрешния пазар на Европейския съюз.
Колеги, това е по отношение на чл. 42 от нашия закон и
възможностите, които произтичат от него – това в най-голяма
степен се отнася до колегите, които не са процесуалисти, а са
колеги консултанти. Трябва да отпаднат пречките, които те в
момента имат при представяне на тяхната дейност, за да могат да
се наслаждават на същите възможности, на които право имат
представителите на други професионални общности, които не са
задължителни и обвързани от устройствен закон, какъвто е
нашият.
9.

Регламентиране

възнаграждения
съобразно

чрез

правото

на

въвеждане
на

размера
на

Европейския

на

адвокатските

обективни
съюз,

критерии

обобщени

в

проведената дискусия под патронажа на Центъра за обучение на
адвокати "Кръстю Цончев". Това е във връзка с чл. 36 от Закона
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за адвокатурата, който е вероятно най-важната разпоредба в
понастоящем внесения Закон за изменение и допълнение на
Закона за адвокатурата.
За

пореден

внимание,

че

път

тези

използваме

обективни

повода,

критерии

за

да

трябва

обърнем
да

бъдат

дефинирани и формулирани така, че нашите възнаграждения да
бъдат обезопасени срещу последващи атаки и оспорвания, които
за пореден път да доведат до тяхната отмяна, а да поставят нас
като адвокати в съответното неизгодно положение.
10. Предвиждане на свободен достъп на адвокатите до
всички актове и документи, които са издадени или се съхраняват
при органите на адвокатурата.
Това също днес беше въпрос, повдиган накратко. Считаме,
че няма как адвокатурата да има тайни от своите членове. Има
начини как тази тема да бъде обвързана със специфичен достъп.
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Ако искате, вече при конкретното
гласуване ще поясните, защото сега правим едно и също нещо
два пъти…
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ: Добре, възприемам това нещо, така че
оставам тук, за да аргументирам при всяка една точка при
необходимост.
Това е предложение, което е изработено, както казах, от
една широка група колеги, но зад което заставам аз лично и
внасям аз лично, като делегат на днешното Общото събрание на
адвокатите от страната.
Тъй като има още само две предложения, нека само да ги
спомена, да използвам това именно с оглед да не правим едно и
също нещо два пъти. Предполагам, че колегите, които са гледали
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до момента към видеостената, са се запознали с текста. Само ще
маркирам.
Предложение 11 – за въвеждане съдебен контрол над
всички актове на органи на адвокатурата, които водят до
отнемане на права за упражняване на професията. Това е казано
по по-прост начин предложението в т. 11.
На 12 място – изменения в чл. 142 от Гражданския
процесуален кодекс за регламентиране правото на адвокатите на
почивка, прословутата съдебна ваканция, колеги, в която да не
текат срокове и ние да можем поне веднъж в годината да
планираме по-спокойно нашето свободно време. Имаше един
такъв през 2018 г. период, не стана ясно защо се отменя, освен,
че магистратите бяха "против", никой не се допита до нашата
адвокатска общност ние какво мислим по въпроса.
И на последно място, едно предложение за промяна в чл. 8
от Етичния кодекс на адвоката. Нещо, което е изцяло в
правомощията на Висшия адвокатски съвет, за което не се
нуждаем от законодателно изменение, да бъде, така да се каже,
разхлабен режимът за рекламиране на онези колеги адвокати,
които не се занимават с изключително адвокатска дейност. За
тази цел трябва да има дефиниция на изключителната адвокатска
дейност.

Отново

става

дума

за

колегите,

които

не

са

задължително процесуалисти, а са консултанти.
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
Отново – за протокола – Емил Александров Георгиев,
Софийската адвокатска колегия.
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ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колеги, давам последна
възможност – Пламен Кирилов, Христо Христов, Красимир
Недев и Борислав Вълчев, за изказване.
Ще помоля всички да говорите по същество, да бъдете
съвсем кратички, за да може да вървим нататък.
ПЛАМЕН КИРИЛОВ: Аз искам да направя коментар на
едно

предложение,

което

беше

направено

за

евентуално

разделяне на Софийската адвокатска колегия, за да не се
акумулира толкова много адвокатска воля на едно място. Имах
възможността да прегледам около 30 устройствени закона на
адвокатурите в различни държави, включително на всички
държави от Европейския съюз и ми направи впечатление, че в
доста от тях броят на адвокатите е значително по-голям от този в
България – около 14 000 души. И въпреки този значително поголям брой, в тези държави устройствените закони предвиждат,
че адвокатите са обединени само в една-единствена колегия.
Тоест нашият Закон за адвокатурата не предвижда такова
нещо. Обратно, предвижда възможност Софийската адвокатска
колегия да бъде разделена, ако така се вземе решение. С това,
което казвам, не правя предложение, просто информирам всички
Вас за това, че би могло да има и друг вариант. Да няма много
колеги, включително колегията може да бъде и само една. Това
би могло да бъде уредено и законодателно някой ден в бъдеще.
Лично аз съм привърженик на тази идея, тъй като поддържането
на

28

администрации

на

адвокатурата

на

този

етап

от

технологичното развитие на обществото смятам, че не е
необходимо. Много от дейностите могат да бъдат електронно
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организирани и всички ние да не харчим всичките тези пари за
издръжка на толкова много наши органи.
Благодаря.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Благодаря,

колега

Кирилов. Има думата Христо Христов.
ХРИСТО ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, бих искал да
предложа на Вашето внимание 4 проекта за решение на Общото
събрание, които са съобразени с разпоредбата на чл. 124, ал. 2 от
Закона за адвокатурата. Затова те са адресирани до председателя
на Висшия адвокатски съвет.
1. Общото събрание задължава председателя на Висшия
адвокатски съвет да включи в дневния ред на първото заседание
след проведеното Общо събрание днес обсъждането на взетите
решения и предложи проект за решения по тях, които Висшият
адвокатски съвет да гласува.
Същите да бъдат предложени на вниманието на органите
на адвокатурата в страната.
Мотивите ми за това предложение са, че решенията на
Общото събрание от миналата година от февруари месец
последното

решение

на

Общото

събрание

бе

обсъдено,

разгледано и бе взето решение от Висшия адвокатски съвет едва
през месец юли 2019 г.
2. Общото събрание задължава председателя на Висшия
адвокатски съвет да организира два пъти годишно срещи на
ръководството и съответните ресорни членове на Висшия
адвокатски съвет с органите на адвокатските колегии по места по
въпроси за взаимодействието и проблемите на адвокатурата.
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3. Общото събрание задължава председателя на Висшия
адвокатски съвет да обобщи своевременно информация за случаи
с широк обществен резонанс, в които се засягат правата и
интересите на адвокатурата, като за това уведомява и търси
съдействие от международните адвокатски организации, в които
Висшият адвокатски съвет членува.
4. Общото събрание задължава председателя на Висшия
адвокатски съвет в срок до 30.03.2020 г. с цел по-голяма
прозрачност в дейността на Висшия адвокатски съвет да
организира изготвянето на проект за правилник на дейността на
Висшия адвокатски съвет, който в едномесечен срок да бъде
обсъден с органите на адвокатските колегии и след приемането
му да бъде публикуван на сайта.
Само две думи искам още да кажа по повод предложението
на колегата Гигова.
АЛЕКСАНДЪР ПЕЛЕВ: Е, не е възможно. Не сте делегат.
ХРИСТО ХРИСТОВ: Аз съм по право.
АЛЕКСАНДЪР ПЕЛЕВ: Няма значение.
РОСЕН РАШКОВ: Не сте делегат и не може да давате
предложения.
ХРИСТО ХРИСТОВ: Добре. Преценка на Комисията. Аз
искам да взема само с две думи отношение по казаното от
Колегата Гигова във връзка с медийния консултант.
Колеги, този въпрос беше поставян многократно на
заседание на Висшия адвокатски съвет във връзка с решението
на Общото събрание на адвокатите от страната от миналата
година.

Във

председателя

връзка
на

с

този

Висшия

въпрос

адвокатски

беше
съвет

възлагано
и

на

медийния
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консултант

да

направят

предложение

за

подобряване

на

медийната политика на Висшия адвокатски съвет и медийния
облик на адвокатурата. Това не беше направено.
Лично аз, във връзка с обсъждането на решенията на
Общото събрание от миналата година съм правил предложение за
прекратяване на гражданския договор с медийния консултант,
което не беше прието, включително не беше гласувано и от
колегата Гигова.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря на колегата
Христов за направените предложения. Не искам да бъда зъл и
глуп, тези предложения, за съжаление, не може да влязат в
предложенията към Комисията, защото колегата Христов не е
делегат. Съжалявам.
Колегата Красимир Недев, Борислав Вълчев и повече
никой. Съжалявам.
КРАСИМИР НЕДЕВ: Здравейте, колеги! Как сте?
ГЛАСОВЕ: Добре сме.
КРАСИМИР НЕДЕВ: Уморени ли сте?
ГЛАСОВЕ: Не сме уморени…
КРАСИМИР НЕДЕВ: Аз си имам име. Освен медиен
консултант, се казвам адвокат Красимир Недев. Хубаво е, ако не
знае някой кой е този „зъл образ”, да събере точките – аз съм!
Аз съм виновникът за лошия образ на българската
адвокатура. Поемам цялата вина за това.
Аз поемам отговорността за това, че когато през 2017 г.,
през месец май предложих съдържание на Комуникационната
стратегия на българската адвокатура и Висшият адвокатски съвет
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я прие, само няколко месеца по-късно, по предложение на един
от колегите, които говориха преди мен, всъщност нека да си
казваме нещата с истинските имена, говоря за колегата Христов,
по негово лично предложение беше изваден софтуерът на тази
Комуникационната стратегия.
Няма

нужда

да

се

убеждаваме

взаимно,

че

Комуникационната стратегия е един рамков документ. И все пак
този документ дава насоки, той казва накъде искаме да вървим,
накъде да се развиваме, включително и най-вече във връзка с
работата по нашия публичен образ като професия.
Излязох с лаптопа не за друго, а за да бъда точен. Цитирам
какво пише в тази Комуникационната стратегия.
„1. Водене на проактивна медийна политика, чрез която да
задаваме важните за обществото според адвокатурата теми, да ги
създаваме, а не да следваме събитията. Да реагираме незабавно
по обществено значими теми.”
Това ли иска Общото събрание?
ГЛАСОВЕ: Да.
КРАСИМИР НЕДЕВ: Да, нали?
Поемам отговорността, че това не се е случило.
Софтуерът към Комуникационната стратегия обаче е в
няколко приложения, които също бяха гласувани. Ако отворите
сайта, ще ги намерите. Те са там от една – две години качени.
Става въпрос за това как е важно да се научим всички в един
глас да говорим така, че обществото да няма колебание какво
иска да каже адвокатурата. Да синхронизираме комуникацията
по начин, по който наистина да бъдем разбирани, и то когато сме
проактивни, когато не се влачим след събитията или изобщо не
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обелваме и дума. Поемам отговорността, когато мълчим. Аз съм
виновен.
Само преди няколко дни, като член на Комисията за
нелоялна конкуренция направихме няколко срещи. И моят
категоричен извод, а това е изводът на колегите ми, с които
бяхме на тези срещи, - че адвокатурата е разбита, но тя е
зажадняла за диалог вътре в себе си. Ние не умеем да общуваме
нормално, не умеем да си кажем важните неща по подходящия
начин. Ние сочим с пръст, независимо какво ще последва от
това.
Аз твърдя, че ако ние като адвокати, защото аз съм адвокат
и ще работя за това, независимо в какво качество, колега
Христов, или колега Гигова. Аз ценя Вашето мнение и Ви
уважавам точно защото можем да говорим по този начин,
открито. Но аз като адвокат ще продължа да работя за
вътрешната комуникация, защото без нея ние сме обречени.
Независимо какво решение ще вземете днес, важното е да
осъзнаем това. Споделих го с Общото събрание в Габрово, тогава
не бях чут. Споделям го и сега. Спасението ни е, ако се научим
да говорим помежду си.
Аз съм бил 20 години в медиите, знам как се прави, но
когато са ти вързани понякога ръцете, не можеш да оперираш.
Благодаря

Ви

и

Ви

пожелавам

успех!

(Частични

ръкопляскания.)
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колеги, това, което
разбрах – за мое нещастие, е, че във Висшия адвокатски съвет
хората не могат да работят помежду си. Считам, че този Висш
адвокатски съвет следва да действа като рицарите – да поемат
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отговорност и всички да си подадат оставката. Това е моето
мнение.
ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, понеже тук имаше няколко
реплики, аз само ще кажа следното нещо.
Колегата Недев работи по граждански договор и получава
възнаграждение във Висшия адвокатски съвет. Той не е член на
Висшия адвокатски съвет, които в крайна сметка наистина
безкористно работим за това. Много моля, когато някой е по
граждански договор и по какъвто и да било договор, насрещната
страна – Висшият адвокатски съвет, може да изисква определено
поведение,

определена

насрещна

престация.

Много

моля

колегата Недев да не се олицетворява с органите на адвокатурата
и да прави коментари кой как общува и какво прави. Това е
абсолютно недопустимо.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Велислав Величков.
Надявам се, колегата Величков няма да запали залата, за да
има реплики, дуплики, защото виждам, че хората лека-полека
започват да си тръгват.
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Колеги, аз ще бъда кратък.
Интересно беше изказването на колегата Недев, който е
прав. Той си има име и е адвокат, не е просто медийният
консултант, но той се опита да поеме доста вини в неговото
изказване и аз бих казал следното.
Проблемът не е в софтуера, а в хардуера на Висшия
адвокатски съвет.
Проблемът на Висшия адвокатски съвет е, че съвсем
видимо и очевидно от една година се намира в позиционна война
на два лагера помежду си.
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Проблемът

на

Висшия

адвокатски

съвет

е,

че

демонстративно не изпълнява решенията на Общото събрание на
адвокатите от страната от 2 години насам, а от 2018 г. до 2019 г.
кри протокола от събранието от всички адвокати, за да не се
види какво сме решили! Това е проблемът на Висшия адвокатски
съвет!
И този Висш адвокатски съвет – колегата Христов се
опитва да го задължи с някакви срокове. Няма смисъл, колега
Христов. Хора, които не искат да работят по това, което им се
възлага, няма да работят и по това, което днес решиха.
Днес Общото събрание на адвокатите от страната не прие
отчета на Висшия адвокатски съвет. От това нещо би следвало да
последват някакви неща, но не последваха. Ако не се приеме
отчетът на Висшия адвокатски съвет, обикновено се излиза и се
казва – уважаеми колеги, опитахме се, не успяхме, съжаляваме,
подаваме си оставката. (Частични ръкопляскания.) Но ако някой
това не мисли, че трябва да го направи или няма задължение по
закон да го направи, или си играе с глаголите „задължава”,
„указва”, „препоръчва”, то председателят на Висшия адвокатски
съвет по закон трябва да изпълнява решенията на Общото
събрание на адвокатите от страната.
И аз затова днес много се радвам, че уважаемата колега
Негенцова се върна сред нас.
Г-жо Негенцова, обръщам се лично към Вас. Неприемането
на отчета означава, че Вие лично не сте изпълнила решенията на
Общото събрание на адвокатите от страната през последната
година.
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И моят конкретен въпрос към Вас е – понеже явно не може
да продължи по този начин, и догодина ще си говорим същите
неща, но положението може да е станало страшно и критично за
адвокатурата, Вие като председател ще дадете ли този пример и
ще си подадете ли оставката?
Благодаря. (Частични ръкопляскания.)
ЮРИЙ

БОШНАКОВ:

Колега

Владикин,

процедурно

предложение.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Заповядай.
ЮРИЙ БОШНАКОВ: Предлагам да гласуваме решение за
прекратяване на дискусиите и даването на проектопредложения.
Достатъчно време преливахме от пусто в празно. Мисля, че
трябва да се уважаваме един друг, освен да даваме възможност
на колеги да се наслаждават на изказванията си.
РОСЕН РАШКОВ: Колеги, Комисията чака вече сигурно
30-а минута да започнем да гласуваме, а имаме изградена
система, която е класифицирана, тоест всички предложения.
Моля наистина това да са последните изказвания.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Минаваме към режим на
гласуване. Няма да подлагам предложение да се преминава към
гласуване, защото това просто е смешно. Такова нещо няма.
ИВАН

ДЕМЕРДЖИЕВ:

Колеги,

едно

предварително

уточнение, преди да започнем да гласуваме предложенията.
Предложенията са така написани, както са направени от
техните автори. Така че ако някой иска да бъде редактирано
предложението, ние сме ги систематизирали, подредили, за да не
се повтарят, но и сме запазили редакцията на всеки колега, който
е направил конкретното предложение. Тоест ако той иска то да
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бъде променено, това да го прави в момента, в който го
гласуваме.
Благодаря.
ЖАНА

КИСЬОВА:

Колеги,

ще

повторя

колегата

Демерджиев, че ние сме се опитвали максимално да преповторим
решенията, но някои, които се повтарят, сме ги обединявали и с
оглед на това благодаря на колегите, които се отказаха от
предложенията

за

решения,

които

се

преповтарят.

Тези

предложения за решения ще бъдат обявени от името на
няколкото колеги, които са ги заявили.
Първата

група

предложения

за

решения,

които

сме

обособили и сме кръстили „процедурни”, са следните.
Първо. Предложение на колегата Владислав Янев от
Адвокатска колегия – София и колегата Георги Гайдаров от
Адвокатска колегия – София: „Решенията на Общото събрание
не са препоръчителни за Висшия адвокатски съвет, а
задължителни.”
Това е проектът за решение, който да се подложи на
гласуване.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
РУМЯНА СИДЕРОВА (от място): … да влезе в новия
закон.
ЖАНА КИСЬОВА: Колеги, не е това да влезе в новия
закон. Това е записано и в сегашния Закон за адвокатурата. В чл.
132 пише, че дисциплинарно нарушение е неизпълнението на
решенията на Общото събрание. Поправете ме, ако греша.
ГЛАС: Четете закона.
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ЖАНА КИСЬОВА: Моля Ви, колеги, без дискусия. Така се
четат предложенията, както са направени.
РОСЕН

РАШКОВ:

Моля

Ви,

въпроси

към

нас

не

отправяйте на какво основание, ние сме просто комисия и
дословно сме систематизирали това, което Вие сте предложили.
Така че към нас въпросите не ги отправяйте, ами към
предложителя.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 106. "Против" – 9. "Въздържали се" – 14.
Предложението се приема. (Ръкопляскания.)
ЖАНА
направено

КИСЬОВА:

процедурно

от

Следващото
колегата

проекторешение

Момчил

е

Момчилов от

Адвокатска колегия – Бургас. Първоначално то звучеше по
следния начин: „Всички проекторешения на Общото събрание
на адвокатите от страната да са скрепени със срок за
изпълнение.”
Единодушно колегите, които сме членове на Комисията по
предложенията, предлагаме то да бъде допълнено със следния
текст, ако колегата Момчилов се съгласи, защото той е вносител
на това предложение. „Всички решения на Общото събрание
на адвокатите от страната от страната да са скрепени със
срок за изпълнението им, а когато такъв не е посочен в
гласуваното решение, срокът за изпълнение да се счита до
следващото Общото събрание на адвокатите от страната.”
Колега Момчилов, съгласен ли сте? - Няма го.
РУМЯНА

СИДЕРОВА

невъзможен, какво правим?

(от

място):

Ако

срокът

е
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ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Подлагам на гласуване
направеното предложение.
"За" – 118. "Против" – 13. "Въздържали се" – 10.
Предложението се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващата група предложения за
решения сме озаглавили „Предложения за решения във връзка с
неприемане на отчета и снемане на доверието към висшите
органи на адвокатурата”.
Първото предложение за решение е направено от колегата
Ангел Ангелов от Адвокатска колегия – Кюстендил: „Общото
събрание на адвокатите от страната призовава председателя
и всички членове на Висшия адвокатски съвет, всеки
поотделно да си подаде оставката.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 53. "Против" – 43. "Въздържали се" – 41.
Предложението не се приема.
ЖАНА
предложение

КИСЬОВА:
за

решение,

Колеги,
което

сега

ще

леко

се

прочета

едно

различава

от

предишното, макар че се преповтаря, но просто няма как да
подмина волята на колегата Владислав Янев.
Предложение на адвокат Владислав Янев от Адвокатска
колегия

–

София:

„Призовава

членовете

на

Висшия

адвокатски съвет, които са участвали в изготвянето на
приетия от Висшия адвокатски съвет Закон за изменение и
допълнение на Закона за адвокатурата и тези, които са
гласували неговото приемане, да си подадат оставката.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 27. "Против" – 58. "Въздържали се" – 44.
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Предложението не се приема.
ЖАНА

КИСЬОВА:

Да

се

подложи

на

гласуване

предложението на колегата Борислав Вълчев от Адвокатска
колегия – София: „Общото събрание на адвокатите от
страната снема доверието от Висшия адвокатски съвет и
неговия председател.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 174. "Против" – 34. "Въздържали се" – 13.
Предложението се приема. (Частични ръкопляскания.)
РУМЯНА СИДЕРОВА (от място): Това не е вярно.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Не, вярно е. Като
съберете "за", "против" и "въздържали се", …
ГЛАС: Колко е кворумът?
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Кворумът е 121.
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Колеги, моля Ви да подходим
сериозно, в режим на гласуване сме.
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ (от място): Колега Демерджиев,
сериозни сме.
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Аз когато се подсмихвам, не съм
сериозен.
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Сменете водещите. Станахте за
смях, затова се смея.
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Аз не се смея, когато съм сериозен.
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Станахте за смях, затова се смея.
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Това си е Ваше мнение, може да го
изразявате свободно, ама не е тук мястото в момента.
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Тук е мястото!
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ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: 121 са присъстващите в
залата.
РАЧЕВ (Адвокатска колегия – Габрово): Имам процедурно
предложение. Ще помоля за проверка на кворума.
ГЛАСОВЕ: Няма кворум.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Кворумът не играе.
РАЧЕВ(Адвокатска колегия – Габрово): Защото три пъти
гласувахме едно и също решение. Нас ни броиха 3 пъти, без да се
каже кога е "за", кога е "против".
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Продължаваме нататък.
ЖАНА КИСЬОВА: На гласуване се подлага предложението
на колегата Владислав Янев…
РОСЕН

ТОМОВ

(Софийската

адвокатска

колегия):

Процедурно предложение. В момента, тъй като сме в парадокс –
Общото събрание е снело доверието си от Висшия адвокатски
съвет, не виждам какви задачи ще поставяме на орган, към който
събранието няма доверие. Това е пълен парадокс, поради което
предлагам събранието да бъде закрито! (Ръкопляскания.)
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Същите задачи, които поставя
Народното събрание на правителство

в оставка. Висшият

адвокатски съвет обаче не е в оставка. Това е чисто, абсолютно
морален акт. Висшият орган на адвокатурата – Общото събрание
– е заявило, че повече няма доверие в този Висш адвокатски
съвет, а той ако прецени да не изпълнява неговите решения, ще
се

приложи

друг

член

от

Закона

за

адвокатурата

–

дисциплинарно производство за неизпълнение решенията на
Общото събрание. Това е. (Ръкопляскания.)
ЖАНА КИСЬОВА: Колеги, ако позволите.
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Първо, няма как, при положение, че сме Комисия по
проектите за решения ние да спрем дотук и да не изчетем
предложенията за решение на толкова много колеги и да оставим
техните изказвания без никакви последствия.
И второ, има предложение за решение на колегата Янев
Общото събрание на адвокатите от страната да поиска от Висшия
адвокатски

съвет

да

свика

извънредно

Общо

събрание.

Хипотетично, ако това се случи и има нов състав на Висшия
адвокатски съвет, той също ще трябва да изпълнява решенията.
Просто Ви обръщам внимание, че за мен не е излишно да се
изчетат всички предложения докрай, дори е нежелателно да не се
изчетат.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Колега

Кисьова,

продължаваме.
ДОНЧО БОРАДЖИЕВ: Извинявам се, в качеството ми на
подал предложение преди малко за образуване на органи, които
да се занимават със становище за бъдещо законодателство,
оттеглям

предложението

си

с

оглед

на

показания

днес

законодателен капацитет. Наистина не искам да се гласува,
оттеглям го изцяло. (Ръкопляскания.)
ЖАНА КИСЬОВА: Благодаря Ви, колега.
РУМЯНА СИДЕРОВА (от място): Колеги, тъй като
стигнахме докрай на абсурда, оповестявам, че напускам и
преставам да участвам в Общото събрание. Това прекрачи
всякакви граници. Това не е адвокатура, Вие сте група, която
провежда чужди политически интереси.
ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, моля Ви се, абсолютно се
обръщам към всички колеги. Съгласна съм с неприемане на
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отчета и с Вашата морална оценка. Съгласна съм със снемане на
доверие, защото това е Ваша лична преценка, обаче никога няма
да се съглася с последващите решения, които се поставят на
гласуване, защото повече от това да заявите открито, че не
одобрявате нашата политика, няма какво повече да се направи.
Дали ще си подадат оставката членовете на Висшия адвокатски
съвет, е личен акт на всеки един от нас. Това е наш личен акт.
Ваше право е да оцените нашата работа. Но не може да
задължите Висшия адвокатски съвет да си подаде оставка, нито
да възлагате задължения, които са неизпълними по закона.
Така че дайте сега едно по едно решенията, да ги
гласуваме така както са направени –

кой съгласен, кой

несъгласен, но да преустановим с тази тема.
ЖАНА КИСЬОВА: Колеги, призовавам Ви да пристъпим
към гласуване и бързо да гласуваме решенията и моля, повече не
прекъсвайте

членовете

на

Комисията,

защото

всички

сме

изморени.
Следващото предложение за решение е направено от
колегата Владислав Янев: „Общото събрание на адвокатите от
страната призовава Висшия дисциплинарен съд и неговия
председател да си подадат оставка.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 3. "Против" – 88. "Въздържали се" – 26.
Предложението не се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Подлага се на гласуване следващото
предложение на адвокат Владислав Янев от Адвокатска колегия
– София.
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„Общото събрание на адвокатите от страната отправя
искане към Висшия адвокатски съвет да свика извънредно
Общото събрание на адвокатите от страната за избор на
висши органи на адвокатурата.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 23. "Против" – 56. "Въздържали се" – 38.
Предложението не се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение, свързано с
неприемането на отчета – на адвокат Георги Баев от Адвокатска
колегия – Пловдив: „Да се ангажира отговорността на
председателя на Висшия адвокатски съвет за неизпълнение
на задълженията по чл. 124, ал. 2 от Закона за адвокатурата,
произтичащи от неизпълнение на решенията на Общото
събрание на адвокатите от страната на 23.02.2019 г.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" –52. "Против" – 43. "Въздържали се" – 22.
Предложението не се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващата група проекти за решения,
които сме обединили, касае встъпителния и годишния членски
внос на Висшия адвокатски съвет.
Първото предложение – благодаря на колегата Юрий
Бошнаков от Адвокатска колегия - Бургас, и от Адвокатска
колегия – Хасково колегата Меглена Гунчева, които се съгласиха
да обединят предложенията си в това отношение.
Предложението за решение: „Висшият адвокатски съвет
в едномесечен срок да отмени Решение №481/12.01.2018 г. по
Протокол №13/2018 г. от заседание на Висшия адвокатски
съвет, с което Висшият адвокатски съвет е увеличил
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месечните вноски на адвокатите към Висшия адвокатски
съвет от 10,00 лв. на 20,00 лв.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 101. "Против" – 22. "Въздържали се" – 11.
(Ръкопляскания.)
Предложението се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение за решение е
на колегата Меглена Гунчева от Адвокатска колегия – Хасково:
„В случай, че Висшият адвокатски съвет не отмени в
указания срок посоченото решение, адвокатските съвети от
страната да спрат превеждане на 50% от събрания членски
внос в полза на Висшия адвокатски съвет.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 65. "Против" – 33. "Въздържали се" – 20.
Предложението се приема. (Ръкопляскания.)
ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение за решение е
направено от Юлиян Георгиев от Адвокатска колегия – Варна:
„Общото

събрание

на

адвокатите

от

страната

приема

решение, с което предлага на Висшия адвокатски съвет да
измени

свое

Решение

№722/16.01.2010

г.,

като

намали

изисквания стаж за освобождаване от плащане на членски
внос към Висшия адвокатски съвет и адвокатските съвети на
30 години адвокатски стаж след навършване на 65 години от
адвоката, и на 25 години адвокатски стаж след навършване
на 70-годишна възраст на адвоката.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 64. "Против" – 33. "Въздържали се" – 17.
Предложението се приема. (Ръкопляскания.)
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ЖАНА КИСЬОВА: Колеги, последното решение, което
касае членския внос, е направено от колегата Владимир Дончев
от Адвокатска колегия – София: „Да се приеме решение, с
което встъпителния членски внос да се върне от 1500 лв. на
500 лв. за адвокати с осигурителен стаж над 3 години и от 600
лв. на 200 лв. за адвокати с осигурителен стаж до 3 години,
като се отмени Решение №393/8.12.2017 г. за увеличаване на
встъпителни вноски.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 42. "Против" – 56. "Въздържали се" – 20.
Предложението не се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващата група предложения за
решения
дейността

сме
на

обособили
Висшия

като

предложения

адвокатски

съвет

за

във

връзка

изготвяне

с
на

допълнителни предложения към Правната комисия за изменение
на сега внесения в Народното събрание Закон за изменение и
допълнение на Закона за адвокатурата, като всички сме наясно,
че самият Висш адвокатски съвет няма как да внесе такива
предложения за изменения.
И по изготвяне на проект за нов Закон за адвокатурата.
Първото предложение. С колегите от Комисията имаме
процедурно предложение към Вас…
Извинявайте, колега.
ПРЕДС.

ЛЮБОМИР

ВЛАДИКИН:

Адвокат

Доковска,

заповядайте тук да Ви чуем.
ДАНИЕЛА ДОКОВСКА: Поотделно ли предлагате…?
ЖАНА КИСЬОВА: Точно това щяхме да направим като
предложение

тези

концептуални

линии

за

нов

Закон

за
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адвокатурата, който предложи колегата Емил Георгиев, да се
гласуват "ан блок".
ДАНИЕЛА ДОКОВСКА: Извинете, колеги, аз смятам, че
може да се предложи на Висшия адвокатски съвет да обсъди тези
предложения, но ние не можем сега да ги гласуваме нито "ан
блок", нито поотделно, защото е несериозно. Аз нямам капацитет
за половин час да осмисля 15 предложения за промяна в закона.
Аз нямам това професионално самочувствие. Ние се сърдим на
Народното събрание, че приемат законите ей така, с едно
гласуване, без да ги четат, а искаме сега да гласуваме конкретни
предложения за промяна в закона.
Аз не мога да поема тази отговорност за себе си и затова
Ви моля – нека да възложим на Висшия адвокатски съвет да ги
разгледа, ама как можем да им дадем оценка в момента? Те след
като ги разгледат, ще преценят дали да ги приемат или не. Аз не
мога да преценя.
Колеги, който от Вас има професионална съвест, която му
позволява да гласува 15 текста за законопроект, нека да гласува.
(Ръкопляскания.)
ЯВОР

ХАРИЗАНОВ:

Колеги,

тези

предложения

са

многократно депозирани във Висшия адвокатски съвет. Висшият
адвокатски съвет ги е обсъждал, защото те касаят основни
положения в нашия закон. Това, което аз разбрах днес, е, че във
Висшия адвокатски съвет имат вътрешни противоречия, които
им пречат да вземат решение. Затова предлагам да им помогнем,
като гласуваме тези предложения, за да може хората, които са
във Висшия адвокатски съвет и ги подкрепят, да имат какво да
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поставят на масата – едно решение на Общото събрание на
адвокатите от страната. (Частични ръкопляскания.)
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ: Уважаеми колеги, като вносител на
предложенията искам да обърна внимание на Вас, че те са
концептуални по своята същност. Те не са конкретни текстове.
Така че не съм съвсем съгласен с паралела, който колегата
Доковска направи. Това са концептуални предложения, съдържат
в себе си една определена рамка, а оттам насетне какво ще бъде
конкретното

тяхно

изражение,

е

отделен

въпрос.

То

със

сигурност предполага съответното обсъждане. Но ние като
вносители или аз като конкретен вносител и всички останали
колеги, които работиха за изготвянето на тези предложения,
намираме, че е изключително важно те най-сетне да бъдат
подкрепени със съответното гласуване от Общото събрание на
адвокатите от страната в качеството му на върховен орган на
адвокатурата,

което

има

това

правомощие

и

съответния

капацитет. Аз смятам, че избраните за това събрание делегати
трябва да са в състояние и да са на висотата на своята
отговорност да се произнесат по така направеното предложение –
"за" или "против" .
Благодаря Ви много. (Ръкопляскания.)
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА (Адвокатска колегия – София):
Уважаеми колеги, предлагам Ви да подкрепим предложението на
колегата Доковска и ако позволите, да преформулираме начина,
по който е формулирано това решение. Защото няма нищо лошо
в това Общото събрание да подкрепи идеи на членове, на
делегати, на адвокати във връзка с подготовката на Закона за
адвокатурата. Но аз също смятам, че гласувано така, без текстът
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на законопроекта да е пред мен, без да сме направили сериозен
дебат, без да сме обсъдили какво и как ще се отрази на
останалата част от законопроекта, ми се струва наистина много
силно.
Може би е много по-добре, ако колегите от съответните
адвокатски колегии успеят да направят съответния дебат във
всяка една адвокатска колегия и в кратък срок да представят
мотивирано

становище

за

Комисията,

която

обработва

предложенията.
Според мен това е по-правилното решение, затова правя
процедурно предложение да се гласуват "ан блок" направените
предложения по промени в Закона за адвокатурата да бъдат
предоставени на Комисията, която обработва законопроекта,
както и на адвокатските колегии за изразяване на становище.
РОСЕН

РАШКОВ:

Процедурно,

извинявайте,

има

предложение за Комисията. На всеки един от останалите
делегати предложенията бяха подложени съвсем честно и
почтено на гласуване, а колегата Георгиев има право както
другите делегати, да бъдат по същия начин подложени на
гласуване и неговите предложения. Не може да правим промени
в момента, тепърва и да вземаме някакви такива принципни
становища, дето изобщо не е ясно какво означават. Комисията
чете точно това както е предложено и го гласуваме. Който не е
съгласен, просто гласува "против" .
ПЕТРОМИР КЪНЧЕВ: Извинявайте, ама докато стигнем до
тези предложения, ние сме ги представили на две национални
конференции, присъствали са адвокати от цялата страна. В
онлайн пространството непрекъснато сме ги представяли, те са в
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публичната сфера, всеки е имал достъп до тях, всеки, който е
искал да даде някакво становище, той го е направил. Просто сме
ги формулирали в 13 предложения, които колегата Емил
Георгиев ги е предложил и според мен както всички предишни
предложения се гласуваха, и той има право тези негови 13
предложения да бъдат гласувани така, както бяха направени.
Затова моля решението така, както е депозирано, всеки един да
гласува "за", "против" или "въздържал се" и това да породи
някакво действие от страна на Висшия адвокатски съвет.
(Частични ръкопляскания.)
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Само едно допълнение към
колегата Кънчев.
Наистина част от тези предложения са обсъждани, първо,
на две общи събрания на адвокатите от страната – през 2018 г. и
през 2019 г., на национални конференции. Има предложения,
които са направени от колегии в предишната комисия по Закона
за адвокатурата. Но, колеги, като самоуправляваща се адвокатура
ние сме оставили Закона за адвокатурата в ръцете на 5 човека.
Пет човека преценяват кое би било добре да влезе и кое не би
било добре да влезе в Закона за адвокатурата. Това не са
конкретни текстове, идейни постановки и основни принципни
въпроси. Колегата Емил Георгиев си даде труда да Ви ги раздаде
сутринта, за да може цял ден делегатите да се запознаят с тях. Но
тук има 3 големи въпроса, по които е крайно време Общото
събрание да вземе решение, че те трябва да се обсъдят и трябва
да влязат в новия законопроект за адвокатурата. Дефиницията за
изключителна и неизключителна адвокатска дейност, включая
тук и въпроса за рекламата, въпросът за съдебния контрол над
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актове на Висшия адвокатски съвет и съдебният контрол, касаещ
дисциплинарните производства, и електронното гласуване – един
адвокат – един глас. Аз казвам основните положения, но по тези
два въпроса – електронното гласуване и съдебният контрол, във
Висшия адвокатски съвет очевидно няма нагласа да се приеме
такова решение.
Затова Общото събрание на адвокатите от страната казва
следното: крайно време е да влезем в 21 век и да гласуваме един
адвокат – един глас, електронно гласуване, съдебен контрол,
дефиниция на адвокатската дейност. Дава ги като принципни
положения, принципни решения, а новата комисия, която мисля,
че г-жа Гигова председателства, ще се произнесе по тях
конкретно и ще ги съобрази с действащото законодателство, но
ще бъде отчетена волята на Общото събрание на адвокатите от
страната.
Благодаря Ви.
ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, понастоящем аз се занимавам с
този законопроект. Голяма част от предложенията, които Вие сте
направили, за да не кажа почти всичките, са намерили отражение
и без Вие да сте ги написали.
Така че аз Ви предлагам следното нещо. Законът обаче е
жив организъм. Не може да съобразиш едно нещо, ако не
съобразиш друго.
Аз Ви предлагам следното решение. Предложенията, които
са направени, първо, "ан блок" да бъдат гласувани, да не се
гласуват едно по едно, предоставят се на Висшия адвокатски
съвет за вземане на решения за изготвяне на концепция. И Ви
казвам защо. На Висшия адвокатски съвет, а той ще възложи на

216

мен,

ако

искате,

на

Комисията,

както

решите,

така

го

формулирайте решението. Но, повярвайте ми, ние сме 5-ма
разумни хора в тази комисия, които няма да не разгледаме което
и да било искане на който и да било адвокат.
Затова, ако искате, възложете го на Висшия адвокатски
съвет, а Висшият адвокатски съвет ще го възложи на Комисията.
И това е разумът. Аз лично споделям Вашите предложения.
Така че кажете ми какъв е проектът за решение. Ако Вие
кажете – задължително трябва да бъдат включени…
ГЛАС: Подкрепя предложението.
ВАЛЯ ГИГОВА: Ако предложението

е –

„подкрепя

предложението”, разбира се.
Аз няма да съм готова, няма никакъв проблем. Дайте ги,
възложете ги на Комисията, ще седим, ще ги гледаме. Но никой
не може… Да Ви обещая, че всяко едно нещо ще бъде
задължително включено по начина, по който Вие сте го
формулирали, означава да Ви излъжа. Няма да Ви излъжа.
Единственото нещо, което мога да поема като личен ангажимент
като председател на тази комисия, е, че всичко това ще бъде
разгледано и съобразено. Това е. Аз също смятам, че трябва да
има един адвокат – един глас.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колега Георгиев, искам
нещо да ме изслушаш. Предлагам, ако е възможно, да си
преформулираш предложението – да се задължи работната група,
а не Висшият адвокатски съвет. Има избрана работна група, тя
работи по Закона за адвокатурата.
ЕМИЛ

ГЕОРГИЕВ:

Уважаеми

г-н

Председателстващ,

уважаеми колеги, искам само да припомня какво гласи проектът
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на решението. „Общото събрание на адвокатите от страната
задължава председателят и членовете на Висшия адвокатски
съвет да съобразят…” Това е.
ЖАНА КИСЬОВА: Колега Георгиев, извинявам се, не
разбрах, имате ли против да се гласуват "ан блок" тези
предложения? – Нямате.
„Общото

събрание

на

адвокатите

от

страната

задължава председателя и членовете на Висшия адвокатски
съвет и създадената от тях Комисия за концепция за
изготвяне на нов Закон за адвокатурата да съобразят
следните принципи, въз основа на които да бъде съставен
новият Закон за адвокатурата или проект за неговото
изменение:…”
Предполагам, че не искате да Ви чета 13-те точки и
препращам към предложението на колегата Георгиев, което беше
прочетено изцяло.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 88. "Против" – 1. "Въздържали се" – 22.
Предложението се приема. (Ръкопляскания.)
ЖАНА КИСЬОВА: Предложение на адвокат Георги Баев от
Адвокатска колегия – Пловдив.
„Общото събрание на адвокатите от страната приема
Висшият

адвокатски

съвет

да

предприеме

незабавни

действия по изготвяне и внасяне в Народното събрание на
законопроект

за

нов,

модерен

Закон

за

адвокатурата,

съгласно решение на Общото събрание на адвокатите от
страната от 23.02.2019 г.”
Към същото предложение колегата е предложил:
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„Общото събрание на адвокатите от страната приема
Висшият адвокатски съвет да оттегли незабавно подкрепата
си за внесения в Народното събрание на 8.11.2019 г. Закон за
изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.”
ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, чакайте малко.
Аз няма никога да подкрепя предложение, в което
„незабавно” трябва да се внесе нов Закон за адвокатурата. Ако
някой е готов да седне и да напише незабавно нов закон, да го
направи.
(Реплики от място.)
ВАЛЯ ГИГОВА: Аз не го разбрах това предложение.
ЖАНА КИСЬОВА: Колегата Баев дали е тук? Би ли желал
да преформулира това решение?
СТЕФАН
предложението

МАРЧЕВ:
не

е

Извинявам

коректно

се,

разбрано,

мисля,
освен

това

че
е

вътрешнопротиворечиво. И това са две различни решения, които
налагат различни действия. Така че нека да бъдат гласувани
поотделно и да бъдат прецизирани от колегата Баев.
ГЕОРГИ БАЕВ: Предложението е на Общото събрание на
Пловдивската адвокатска колегия. Едното е „да се предприемат
незабавни действия по изготвяне и внасяне в Народното
събрание…”
Второто

предложение

–

„Да

се

оттегли

незабавно

подкрепата за внесения Закон за изменение и допълнение на
Закона за адвокатурата”.
Това е гласувано от събранието на Адвокатска колегия –
Пловдив, няма как да го преформулирам.
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ЖАНА

КИСЬОВА:

Колеги,

гласувайте

първото

предложение - „Общото събрание на адвокатите от страната
приема Висшият адвокатски съвет да предприеме действия
по

изготвяне

законопроект

и
за

внасяне
нов,

в

Народното

модерен

Закон

за

събрание

на

адвокатурата,

съгласно решение на Общото събрание на адвокатите от
страната от 23.02.2019 г.”.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За"

–

98.

"Против"

–

11.

"Въздържали

се"

–

4.

(Ръкопляскания.)
Предложението се приема. (Частични ръкопляскания.)
ЖАНА КИСЬОВА: Следващият проект за решение, също
предложено от колегата Баев от Пловдив: „Общото събрание
приема Висшият адвокатски съвет да оттегли незабавно
подкрепата си на внесения в Народното събрание на 8.11.2019
г. законопроект за изменение на Закона за адвокатурата.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Само една реплика.
Позволете все пак – дотам „председател на Висшия адвокатски
съвет…”
РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, аз нямам ни най-малко
против да се гласува това решение, както Вие прецените. Но в
измененията е чл. 36 от Закона за адвокатурата, който дава
критериите за Наредба №1. Преценете Вие дали трябва да се
оттегли.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Искам нещо да Ви
обясня, колеги,…
ГЛАС: Да гласуваме.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Да гласуваме? Добре.
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ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Само една реплика, понеже аз
представлявам колегията, която внесе това предложение. Да,
права сте, колега Негенцова. Въпросът е кой приши към този
изключително

важен

текст

други.

Ние

не

сме

против

изменението на чл. 36. Въпросът е кой приши към този текст
други текстове, които са спорни и не са приети от нас? Това е.
Колеги, само ясно искам да се разбере, че нашата колегия
не е против действията, ние сме "за" действията по отношение на
чл. 36. В останалата част…
РОСЕН РАШКОВ: Възможно е да се конкретизират
предложенията.
ЖАНА КИСЬОВА: Дава се възможност на колегата Баев от
Адвокатска колегия – Пловдив да конкретизира предложението
си за решение.
(Реплики от залата.)
Добре,

подлага се

предложението:

„Общото

на

гласуване както
събрание

е направено

приема

Висшият

адвокатски съвет да оттегли незабавно подкрепата си на
внесения в Народното събрание на 8.11.2019 г. законопроект
за изменение на Закона за адвокатурата.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 75. "Против" – 5. "Въздържали се" – 9.
Предложението се приема. (Частични ръкопляскания.)
ЖАНА КИСЬОВА: Колега Янев, предвид, че се прие това
предложение, предполагам, че Вие не настоявате за Вашия
проект за решение – „Внасяне на критично становище в
Народното събрание против приемането на внесения…”?
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Оттеглям го.
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ЖАНА КИСЬОВА: Следващо предложение за решение,
направено от колегата Баев от Адвокатска колегия – Пловдив:
„Висшият адвокатски съвет в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 3
от Закона за адвокатурата не по-късно от края на месец март
2020 г. да отправи искане до Министерския съвет за промяна
в законодателството, която да гарантира достъп на адвоката
до информация, съдържаща се в личните досиета на децата
при административни и съдебни процедури, свързани с деца.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 75. "Против" – 2. "Въздържали се" – 9.
Предложението се приема. (Частични ръкопляскания.)
ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение за решение е
на колегата Владислав Янев от Адвокатска колегия – София:
„Общото събрание на адвокатите от страната приема да се
организира нова работна група за изработване проект на
Закон за адвокатурата и ново национално обсъждане на
проект за нов Закон за адвокатурата.”
ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ: Оттеглям го.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение за решение е
също на колегата Владислав Янев: „Да се инициира от Висшия
адвокатски съвет производство пред Конституционния съд на
Република

България

противоконституционност

на

за
текстовете

прогласяване
от

Закона

за

адвокатурата за лишаване на адвокати от активно и пасивно
избирателно право за незабавно плащане на членски внос,
забраната адвокати да са управители на търговски дружества
и цялата глава „Дисциплинарно производство”.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
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"За" – 8. "Против" – 59. "Въздържали се" – 15.
Предложението не се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение за решение е
на колегата Елена Радева от Адвокатска колегия – Смолян.
„Общото събрание на адвокатите от страната приема
решение да бъде предложена промяна в правомощията на
Общото събрание на адвокатите от страната, с което се
признава ролята на Общото събрание на адвокатите от
страната като висш орган на управление на българската
адвокатура,

като

взетите

от

този

орган

решения

са

задължителни за изпълнение от всички останали органи на
управление, както и промяна на принципа за избор на
председател,

членове

на

Висшия

адвокатски съвет,

на

Висшия дисциплинарен съд, членове на Висшия контролен
съвет и отпадане избора на делегатски принцип и замяната
му с принципа „един адвокат – един глас”.”
ГЛАСОВЕ: Ние го гласувахме.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Това е гласувано. Жана,
моля те, нататък.
ЖАНА КИСЬОВА:
Следващото предложение е направено от колегата Евгени
Попов, председател на Адвокатска колегия – Габрово: „Висшият
адвокатски съвет да ускори изготвянето на професионален
анализ във връзка с Наредба №1/2004 г., за да се разреши
този проблем.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 36. "Против" – 14. "Въздържали се" – 7.
Предложението се приема.
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ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение за решение е
на Ваня Траянова от Адвокатска колегия – София. Извинявам се,
колега Траянова, няма да го чета дословно, обобщили сме го с
колегите: „Общото събрание на адвокатите от страната да
приеме решение за изменение на чл. 33 от Закона за
адвокатурата, чл. 137 от НПК, с които да се предвиди при
провеждане на процесуални следствени действия – оглед,
претърсване,

изземване,

следствени

експерименти

и

разпознаване на лица и предмети по отношение на адвокат и
в помещение, ползвано от адвокат в професионалната му
дейност,

поемните

лица

да

са

членове

на

Съвета

на

Адвокатската колегия, или лица, посочени от Съвета на
Адвокатската колегия.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 82. "Против" – няма. "Въздържали се" – 6.
Предложението се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение за решение
също е на колегата Ваня Траянова от Адвокатска колегия –
София: „Общото събрание на адвокатите от страната да
приеме

решение

да

бъдат

направени

предложения

за

изменение в чл. 116 и чл. 31 от Наказателния кодекс, в които
да се добави „и адвокат” по отношение на лицата, за които е
наказуемо убийство и причиняване на телесни повреди с
особена тежест.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 73. "Против" – няма. "Въздържали се" – 2.
Предложението се приема.
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Искам да Ви кажа, че за голяма част от нещата, които
гласуваме, се изискват законодателни промени. Това е ясно на
всички.
ЖАНА КИСЬОВА: Последно предложение за решение
относно Закона за адвокатурата, внесения законопроект и
бъдещия нов такъв от колегата Росен Рашков от Адвокатска
колегия – София: „Общото събрание на адвокатите от
страната задължава Висшия адвокатски съвет да приведе в
съответствие с чл. 47, чл. 21 от Хартата за основните права в
Европейския съюз, сега действащите норми на чл. 129, чл.
130 от Закона за адвокатурата в частта, касаеща липсата на
съдебен контрол на решенията на дисциплинарните органи
при дисциплинарни производства за редовите адвокати.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 52. "Против" – 23. "Въздържали се" – 7.
Предложението се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващата група предложения касаят
решения във връзка с дейността на Висшия адвокатски съвет по
изготвяне на становища по законопроекти. Предложението е
направено от мен, адвокат Кисьова от Адвокатска колегия –
София:

„Общото

събрание

на

адвокатите

от

страната

изразява несъгласието на адвокатската общност в цялата
страна

с

приемане

на

законопроекта

за

изменение

и

допълнение на ГПК със сигнатура 054-01-03/15.01.2020 г. и
подкрепя

становището

на

Висшия

адвокатски

съвет

с

вх.№206/17.02.2020 г., особено в частта, в която се предвижда,
че

процесуално

действие,

направено

чрез

груби

или

нецензурни думи, или съдържащи обиди и заплахи, се смята
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за

неизвършено

и

че

предложените

със

законопроекта

изменения на чл. 101а и чл. 130 от ГПК са пряко нарушение
на

правото

на

защита

и

справедлив

съдебен

процес.

Задължава Висшия адвокатски съвет в удължения срок за
становища по законопроекта до 26.02.2020 г. да внесе в
Народното

събрание

становището

на

настоящото

Общо

събрание, като извлечение от протокола.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 83. "Против" – няма. "Въздържали се" – 1.
Предложението се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение във връзка с
това, което току-що приехме, е на колегата Владислав Янев от
Адвокатска колегия – София: „Общото събрание на адвокатите
от страната задължава Висшия адвокатски съвет в случай, че
на

второ

четене

в

Народното

събрание

бъде

приет

законопроекта за изменение и допълнение на ГПК със
сигнатура

054-01-03/15.01.2020

г.,

да

повдигне

спор

за

противоконституционност на законопроекта за изменение и
допълнение на ГПК.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 64. "Против" – 3. "Въздържали се" – 6.
Предложението се приема.
ЖАНА

КИСЬОВА:

Последната

група

решения

сме

обособили като „Други”, тъй като са най-разнородни.
Предложение на колегата Емилия Недева от Адвокатска
колегия – Пловдив: „Когато Висшият адвокатски съвет
подготвя участието си в международни форуми, да кани
представители на адвокатските колегии от страната и колеги
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със знания и опит в тази сфера, които да бъдат включвани в
делегацията.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 71. "Против" – няма. "Въздържали се" – 6.
Предложението се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Понеже следващите предложения за
решения са направени от колегата Данов, колега Данов, виждам,
че сте тук. Бихте ли оттеглил последното си предложение за
решение „да се разработи система за електронно дистанционно
гласуване”, тъй като това вече се гласува?
ИВАЙЛО ДАНОВ: Уважаеми колеги, аз просто допълних
предложението, че трябва да има ясни критерии за установяване
личността на гласуващия към това предложение. Нищо повече.
Освен това Вие нали сте ги обединили?
ЖАНА КИСЬОВА: Добре. Гласуваме предложението на
адвокат Ивайло Данов от Адвокатска колегия – София: „Да се
разработи система за електронно дистанционно гласуване и
да се създадат гаранции кой проверява законосъобразността
на

това

гласуване

и

да

има

ясни

критерии

коя

е

самоличността, която е гласувала.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 57. "Против" – няма. "Въздържали се" – 3.
Предложението се приема.
ЖАНА КИСЬОВА:

Второто

предложение

на адвокат

Ивайло Данов от Адвокатска колегия – София: „Да се създадат
центрове по медиация във всеки един адвокатски съвет.”
ИВАЙЛО

ДАНОВ:

Извинявайте,

уважаеми

колеги,

предоставил съм писмен текст на решението, който е доста по-
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различен от този, който предлагате за гласуване. Дадох го лично
на колегата Демерджиев. Колега Демерджиев, бихте ли прочел
текста, който съм предложил, а не този съкратен текст, който
предлага колегата Кисьова. Нека да бъдем коректни.
ЖАНА КИСЬОВА: Извинявам се, колега Данов, записала
съм точно това, което казахте на банката, не съм знаела, че сте
предложил писмено решение.
ИВАЙЛО ДАНОВ: Предложил съм писмен текст, за да е
ясно какво точно предлагам, да не се чудя какво е това, както в
настоящия случай.
ЖАНА КИСЬОВА: Извиних Ви се.
Извинявам се, ще продължим с другите предложения, а
когато открием предложението на колегата Данов в писмен вид,
ще го изчетем изчерпателно.
Следващото предложение е на колегата Пламен Кирилов от
Адвокатска колегия – София: „Висшият адвокатски съвет да
организира

медийно

отразяване

на

дейността

на

адвокатурата, като се акцентира успехът на адвокатите в
ежедневната им работа, без да се споменават имена, а като се
подбират и популяризират чрез медиите казуси, които са от
съществено значение за обществото. От колегиите да се
набира такава информация, която да се обобщава във
Висшия

адвокатски

съвет,

като

се

извършват

добре

премерени публикации, които да издигнат престижа на
адвокатурата.”
ИВАЙЛО ДАНОВ: Уважаеми г-н Водещ, имам процедурно
предложение – да направите проверка на кворума в залата. Така
като гледам, вече отдавна нямаме кворум.
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ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Колега Данов, както се
разбрахме, гласуват толкова, колкото са в залата. Няма изискване
за

кворум,

има

изискване

за

кворум

при

откриване

на

събранието. Нашето събрание не е Народното събрание. Ако бях
в Народното събрание, щях да уважа процедурното предложение,
колега Данов. Просто има разлика. Съжалявам.
Режим на гласуване.
"За" – 55. "Против" – няма. "Въздържали се" – 11.
Предложението се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Предложение за решение от колегата
Валя Гигова от Адвокатска колегия – София: „Висшият
адвокатски съвет да промени медийната си политика и да
смени медийния консултант, като Висшият адвокатски съвет
наеме специалист, който да актуализира ежедневно сайта на
Висшия адвокатски съвет.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 40. "Против" – 10. "Въздържали се" – 13.
Предложението се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение за решение е
направено от колегата Петър Божков от Адвокатска колегия –
София: „Висшият адвокатски съвет да положи усилия за
оптимизиране адвокатския достъп до делата чрез използване
на КЕП.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 50. "Против" – няма. "Въздържали се" – 3.
Предложението се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение за решение е
направено от колегата Владислав Янев от Адвокатска колегия –
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София: „Общото събрание на адвокатите от страната да
задължи председателят на Висшия дисциплинарен съд да
публикува практиката на дисциплинарните съдилища и
Висшия дисциплинарен съд в определено място на сайта на
Висшия адвокатски съвет, като има предвид пълния текст с
мотивите на решенията, със заличени данни, както и
решенията на събиранията на съда, които се провеждат два
пъти годишно.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 39. "Против" – 1. "Въздържали се" – 5.
Предложението се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение за решение е
от колегата Ангел Ангелов от Адвокатска колегия – Кюстендил:
„Висшият адвокатски съвет да извърши анализ дали и на
колко колегии трябва да се раздели Софийската адвокатска
колегия така, че да съответства на районните и на окръжните
съдилища на територията на град София.”
АНГЕЛ АНГЕЛОВ: Само едно уточнение да кажа. По
законосъобразност няма как да задължаваме, на повече от две
колегии.
ДАНИЕЛА ДОКОВСКА: Извинявайте, може ли само да
попитам? Как да разбирам – Кюстендилска адвокатска колегия
предлага да се раздели Софийската адвокатска колегия, така ли?
ГЛАСОВЕ: Да.
ДАНИЕЛА ДОКОВСКА: Колеги, много Ви моля, само нека
да останем в рамките на здравия разум. Разбирам, че сме много
уморени. Аз мога сега да предложа да разделим Кюстендилска
адвокатска колегия или Варненската адвокатска колегия.
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ГЛАС: А може би и да я закрием.
ДАНИЕЛА ДОКОВСКА: А може и да се закрие, разбира се.
Позволете ми да апелирам за сериозност. Все пак, когато
някой прави някакво предложение, трябва да има резон. Какъв е
резонът Кюстендилска адвокатска колегия да иска да бъде
разделена Софийската адвокатска колегия? Значи, мисля, че днес
прекрачихме много граници на разума. Извинете.
ИВАН

ДЕМЕРДЖИЕВ:

Колега

Доковска,

това

е

предложение на колегата, а ние спазваме здравия разум,
гласувайки "против" това предложение в момента.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 1. "Против" – 48. "Въздържали се" – 2.
Предложението не се приема.
Предложението на Кюстендилска адвокатска колегия за
разделяне на Софийската адвокатска колегия не се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Следващото предложение за решение е
на колегата Юлиян Георгиев от Адвокатска колегия – Варна:
„Следващото Общото събрание на адвокатите от страната да
се проведе в друг град – Велико Търново, Пловдив, Стара
Загора, Сливен или друг град в централна България.”
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 7. "Против" – 28. "Въздържали се" – 10.
Предложението не се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Колеги, понеже изчетохме всички
предложения, не откриваме при нас писменото предложение на
колегата Ивайло Данов. Ако той е в залата, го призоваваме да си
формулира предложенията за решение. Ако не, предлагам да
закрием събранието.
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ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Колеги, наистина колегата Данов
ми даде писмено предложение. Но тук от толкова много
предложения някъде сме го загубили и рискуваме да го объркаме
в момента.
ЖАНА КИСЬОВА: Не, още едно предложение за решение,
писмено предложение за решение от колегата Петромир Кънчев:
„Да бъде увеличен броят на членовете на Комисията за
концепция по Закона за адвокатурата, като в нейния състав
бъдат включени колегите – предложени са "ан блок" – Емил
Георгиев, Борислав Вълчев, Маринела Ашикова, Стефан
Марчев, Жана Кисьова, Катерина Граматикова, Христо
Хинов и Росен Рашков.”
ВАЛЯ ГИГОВА: Колеги, една работна група от повече от 7
човека е абсурд! Трябваше да концентрирате хората, не да ги
гласувате "ан блок", защото наистина става една абсолютна
говорилня. В момента работната група е от 7 души, ние повече от
3-ма не можем да се съберем на куп. Защото всички сме адски
ангажирани хора… Като е работна група, тя трябва да формира
мнозинство с всичките си членове. Аз нямам нищо против
спрямо който и да било колега да си напише и да си даде нещата,
но не толкова много хора. Колегата Георгиев, колегата Хинов,
колегата Вълчев, но да се разширява добезкрай това нещо – аз не
знам колко още предложихте, не схванах общата бройка, 7
човека – това е абсурд! Ако искате, аз веднага ще се оттегля от
тази работна група, защото вече наистина Ви казвам, че това е
много трудно. Ако кажете, че всичко това ще го пишем
дистанционно, честно Ви казвам, наистина това е невъзможно.
Ние досега не сме могли да се съберем всичките на куп.
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ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 37. "Против" – 2. "Въздържали се" – 1.
Предложението се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: Колеги, понеже колегата Данов не се
появява да изложи подробно предложенията си, не се открива и
писменото предложение от негова страна, аз съм длъжна да
изчета двете предложения за решение така както ги е направил
от пулта.
Първо предложение за решение от адвокат Ивайло Данов
от Адвокатска колегия – София: „Да се създадат центрове по
медиация към всеки един адвокатски съвет.”
АЛБЕНА ПИСКОВА: Колеги, извинявайте, че сме в
процедура по гласуване, но всяка една адвокатска колегия е
самостоятелно юридическо лице и сама може да взима решения
дали да открива или да не открива центрове по медиация. Не
може

Общото

събрание

на

адвокатите

от

страната,

при

положение, че в момента тук сме 50 души в залата, и то виждам,
че са само от няколко колегии, да взимаме решение за останалите
25 колегии и да ги задължим да открият центрове по медиация,
при положение, че те са самостоятелни самоуправляващи се
юридически лица.
АЛБЕНА ПЕНОВА: Колеги, понеже ми е омръзнало в
последните форуми, в които участвам, от най-различно естество,
медиацията вече почти е станала мръсна дума, искам да внеса
една яснота. Европейската комисия за ефективност на
правосъдието препоръчва на съответните висши адвокатски
съвети, или както се наричат органите в отделните държави, да
направи всичко възможно за създаване на центрове по медиация
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и да обявява на сайта си съществуващите центрове по медиация,
това е част от процес, който е факт вече в целия свят. Адвокатите
трябва да знаят какво е медиацията, какво представлява и
активно да участват в този процес.
В случая ние наистина не можем да задължим отделните
колегии, но Висшият адвокатски съвет е призован да внесе
разбиране сред колегите по този въпрос.
Аз лично не намирам за прецизно това формулирано
предложение, но гласувах "за", защото това е пътят, по който
ние, които сме несъгласни, че има безплатни центрове за
медиация и хора без юридически образование, какъвто е нашият
закон, могат да ни изместят от нашата професия, трябва да
направим нещо, при това компетентно.
Така че, колега Пискова, не е фатално и не е страшно ние
да решим да се създават такива центрове по принцип, защото
такъв е призивът на Европа и на целия свят, Ви казах, само ние
сме изключение.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 13. "Против" – 15. "Въздържали се" – 3.
Предложението не се приема.
ЖАНА КИСЬОВА: И последно предложение, направено от
колегата Ивайло Данов от Адвокатска колегия – София: „В т. 2
от решенията на Общото събрание на адвокатите от страната от
2019 г. да се създаде изречение 2-ро, което гласи – „За тази цел
Висшият адвокатски съвет да поиска мнението на всички
адвокатски съвети, които в едноседмичен срок да дадат
своето становище и да даде обратна връзка”.
ГЛАС: Изчетете т. 2.
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Колеги, изчитам Ви т. 2, за да
знаете какво гласи: „Общото събрание на адвокатите от страната
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препоръчва на Висшия адвокатски съвет да организира и проведе
широка медийна кампания за издигане престижа на адвокатската
професия, с която да се популяризира в обществото фигурата на
т.нар. личен адвокат като доверено лице на българските
граждани във всички случаи, когато им предстои да предприемат
правни действия или са нарушени техни права.”
ЖАНА КИСЬОВА: Предложението на колегата Данов беше
след този текст да се добави следващо изречение – „За тази цел
Висшият адвокатски съвет да поиска мнението на всички
адвокатски съвети, които в едноседмичен срок да дадат
своето становище и да даде обратна връзка”.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Режим на гласуване.
"За" – 12. "Против" – 27. "Въздържали се" – 1.
Предложението не се приема.
Има ли още?
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ: Колеги, благодарим за търпението.
ПРЕДС. ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН: Благодаря Ви за
търпението. Благодаря на преброителите, благодаря на
стенографа, благодаря на хората, които бяха на пулта. Дано да
запазят конфиденциалност, защото за някои неща създадохме
правен лабиринт. Надявам се да излезем от него.
Закривам Общото събрание на адвокатите от страната.
(Ръкопляскания.)
(21,20 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:
(Албена Пискова)
(Любомир Владикин)
Стенограф: (Р. Никова)

