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До: 

Министър председателя на  

Република България  

г-н Бойко Борисов 

 

Копие до: 

Висшия адвокатски съвет 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От: 

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ 

АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611, 

представлявано от Председателя 

адв.ЕМИЛ А.ГЕОРГИЕВ 

 

  

Уважаеми г-н Министър Председател, 

Повод за повторното ни обръщение към Вас в рамките на сравнително кратък 

диапазон от време е изказването Ви по адрес на адвокатите, което бе тиражирано в 

публичното пространство при отразяване на посещението Ви в гр.Хасково на 10 

април 2020г. На журналистически въпрос дали ще бъдат подпомогнати адвокатите 

със съответните социални мерки по време и след въведеното в страната извънредно 

положение, след като бяха отпуснати средства за самоосигуряващите се артисти, 

Вашият отговор в неформален стил (а именно : "Айде бе! Сега и на адвокатите ли 

ще трябва да даваме пари!? Нямат ли пари адвокатите?")  съдържаше неприемлива 

за нас стилистика, с която показахте изключително пренебрежително отношение към 

професионалната ни дейност и ролята на адвокатите при функциониране на 

съвременния обществено-политически живот в страната. 

Припомняме Ви, че преди дни друг министър от кабинета, който оглавявате - 

министърът на финансите Владислав Горанов - си позволи да причисли адвокатите 

към лицата, окачествени от него като "маргинали".  До този момент не сме получили 

официално извинение за обидата. 

Публичното принизяване ролята на адвокатите, изразено недвусмислено по 

едно и също време от двама представители на изпълнителната власт, чрез 
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използване на обидна стилистика, както и поради поставянето ни при 

дискриминационни условия спрямо другите български граждани, които бяха 

подпомогнати поради преустановената си трудова дейност, която упражняват също 

като нас, въпреки че бяхме еднакво засегнати, е удар не само спрямо адвокатите 

като равнопоставени български граждани и изрядни данъкоплатци, но и 

посегателство срещу правовия ред в страната. 

Обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение в 

страната и приетият впоследствие закон доведоха до формално затваряне на 

съдилищата за продължителен период от време. Преустановяването на 

правораздаването пряко рефлектира върху основната ни професионална дейност 

и доведе до невъзможност да осъществяваме процесуално представителство по 

граждански, търговски, административни и наказателни дела. Извънпроцесуалната 

ни дейност по предоставяне на правни консултации във връзка с граждански 

спорове, търговския оборот или по административни производства също бе 

засегната чувствително поради въведените рестриктивни мерки, които доведоха до 

преустановяване или до чувствително засягане на почти всички сфери от 

обществения живот. Смеем да твърдим, че адвокатите сме една от най-сериозно 

засегнатите обществени групи вследствие обявеното извънредно положение и 

преустановеното правораздаване. 

 Намираме за неприемливи изказвания, които не отчитат ролята ни в 

обществото, и настояваме на заседание на Министерски съвет да преосмислите 

мерките, които бихте могли да предложите в подкрепа на всички самоосигуряващи 

се лица, в това число и на адвокатите. Очакваме да получим адекватно отношение 

на висотата на позицията, която заемате. 

Преди дни бяхме информирани по електронен път, че нашето предходно 

писмо до Вас е разпределено на поредното ведомство - първо на Министерство на 

финансите, след това препратено на Министерство на труда и социалната 

политика. До този момент, обаче, нямаме  отговор на нашите предложения. На това 

основание ги отправяме повторно към Вас, като очакваме ясен отговор в най-кратък 

срок. 

 

  Очакваме адвокатите и всички други самоосигуряващи се и самонаети лица, 

упражняващи свободни професии, както и адвокатските дружества като 

работодатели на адвокати и неадвокати, като лица, засегнати от извънредното 

положение, да бъдат включени в пакета от икономически мерки, в това число в 

предвидените мерки по Закона за действията по време на извънредно положение, 

както и в мерките, регламентирани в Постановлението на Министерския съвет за 

определяне на условията и реда за изплащане на компенсации, като двата 

нормативни акта бъдат допълнени със следните предложени мерки: 

 

 1. Адвокатите и другите самоосигуряващи се лица, упражняващи свободни 

професии, като засегнати от извънредното положение, също да получат финансова 

помощ от предвидената държавна субсидия, в размер на 60% от техния среден 

трудов или осигурителен доход, деклариран пред НАП, съгласно подадената 

mailto:info@osabg.org
http://www.osabg.org/


 
 

 

Association of Independent Advocates, UIC: 205846611 

Tel. +359 887 678 190; E -mail: info@osabg.org; Web: http://www.osabg.org 

Floor 2 at 38 Vassil Levski Blvd., Sofia, 1142 

 

3 

годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2019 г. или в размер на последния 

деклариран от тях осигурителен доход за месеца, предхождащ обявяването на 

извънредното положение - м.02.2020, респ. м.01.2020 г., но не по-малко от обявената 

минимална работна заплата за страната /610 лв./, а при липса на подадена 

годишна данъчна декларация или осигурителна декларация за предходния месец 

субсидията да бъде в размер на минималния осигурителен доход за 

самоосигуряващите се лица /МРЗ от 610 лв./, със срок на получаване на субсидията  

3 месеца, с цел да не преустановяват своята дейност, аналогично на осигурената 

мярка срещу загубата на доход от труд при съкращаване на работниците и 

служителите, работещи по трудов договор; 

 

 2. Адвокатските дружества по чл.57 от Закона за адвокатурата, адвокатските 

съдружия по чл.52 от Закона за адвокатурата и самостоятелно действащите 

адвокати, които имат сключени трудови и граждански договори с трети лица - 

адвокати и неадвокати, също са засегнати от извънредното положение, поради 

което считаме, че следва да получат от държавата субсидия, при равни условия с 

другите търговски дружества / предприятия, в размер на 60% от възнагражденията по 

чл.77 от Закона за адвокатурата, изплащани на техните сътрудници - адвокати, както 

и субсидия в размер на 60 % от заплатите на работещите в тях служители по трудов и 

граждански договор, за срок от 3 месеца, с цел същите да не бъдат съкратени или 

да не преустановят дейността си, аналогично на подкрепата за всички останали 

търговски дружества, за които се предвижда такава субсидия. Адвокатските 

дружества, съдружия и самостоятелно практикуващите адвокати изцяло покриват  

дефиницията за “работодател” по смисъла на § 1 от ДР на КТ в случаите, в които 

наемат работници или служители по трудово правоотношение, включително за 

извършване на надомна работа и работа от разстояние. Те на свой ред извършват 

икономическа дейност, която е възпрепятствана от наложените мерки и имат 

преобладаващ брой наети работници и служители в дейности, за които е наложена 

забрана или ограничение на дейността в периода на извънредното положение.  

 

        Както адвокатите по т.1, които практикуват самостоятелно и се явяват  

предприятия по смисъла на данъчното, търговското, конкурентното законодателство и 

Правото на ЕС, бидейки работодатели сами на себе си в качеството на самонаети 

лица,  така също и лицата, описани в т.2. - адвокатите,  адвокатските дружества и 

съдружията, сключили трудови и граждански договори с трети лица /адвокати и 

неадвокати/, по отношение на които се явяват работодатели,  не могат да извършват 

дейност поради мерките и забраните, приети със Закона за мерките и дейностите 

по време на извънредно положение (ДВ, бр.28 от 24.03.2020г.). Съгласно чл.3 от 

посочения Закон за периода на извънредното положение, считано от 13 март тази 

година спират да текат всички процесуални срокове по ГПК и АПК, което означава, 

че извършването на всякакви действия в съдебните производства ще спре, а 

провеждането на съдебни заседания бе преустановено с решение на Съдийската 

колегия на ВСС от 13.03.2020г., изменено и допълнено с решения от 16.03.2020г., 

31.03.2020г. и 07.04.2020г. Ето защо молим самостоятелно практикуващите адвокати, 

както и адвокатите, адвокатските дружества и адвокатските съдружия по чл.52 и по 

чл.57 от Закона за адвокатурата в качеството на работодатели на себе си или на  
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трети лица /т.е. работейки сами, в съдружия или дружества по чл.52 или чл.57 от 

Закона за адвокатурата/ да бъдат включени в предвидения в ЗМДИП акт на 

Министерски съвет на дейностите и професиите, засегнати от извънредното 

положение, за да могат да получат от държавата субсидия в размер на 60% от 

получавания месечен доход от труд от самите адвокати и/или от изплащаните 

възнаграждения по чл.77 от Закона за адвокатурата на техните сътрудници - адвокати, 

наети на постоянна работа, както и субсидия в размер на 60 % от заплатите на 

работещите в тях служители по трудов и граждански договор, за срок от 3 месеца с 

цел същите да не бъдат съкратени или да не преустановят дейността си, аналогично 

на подкрепата за всички останали предприятия /търговски дружества/, за които се 

предвижда такава субсидия.  

 

 3. За времето на обявено извънредно положение да се отсрочи внасянето на 

всички публично - правни задължения на адвокатите, адвокатските дружества, както и 

на всички търговци /търговски дружества и еднолични търговци/ и самонаети лица, 

упражняващи свободна професия, в това число да се отсрочи внасянето на данък 

върху доходите на физическите лица, дължимите данъците по ЗКПО и по ЗДДС, 

дължимите осигуровки по КСО /вноски за държавно и обществено осигуряване, за 

здравно осигуряване и за допълнителните и професионалните обществени 

фондове/. Отсрочването да бъде за разумен срок от поне три месеца след крайния 

срок на обявеното извънредно положение, в рамките на който да се предостави 

възможност за внасяне на отсрочените публично-правни задължения без наказателна 

или обезщетителна лихва и без санкция. 

 

 4. За времето на обявеното извънредно положение да се отсрочи подаването 

на всякакви декларации, заявления и отчети, за които е вменено задължение по закон 

за тяхното подаване в срока на обявеното извънредно положение, във връзка с 

годишното счетоводно приключване или ежемесечно дължимите декларации, в това 

число, но не само: годишните данъчни декларации по чл.92 от ЗКПО, месечните 

справки-декларации по чл.125 ЗДДС, декларациите по чл.50 и по чл.55 от ЗДДФЛ, 

декларациите обр.1 и обр.6 по КСО и наредбите за неговото приложение, 

заявленията за сключване и прекратяване на трудови договори по чл.63, ал.3 по КТ, 

декларациите без дейност по ЗСч. Отсрочването да бъде за разумен срок от поне 

три месеца след крайния срок на обявеното извънредно положение, в рамките на 

който да се предостави възможност за подаване на отсрочените декларации, 

заявления или отчети без санкция.  

 

       Българските адвокати и адвокатски дружества носим измерима в милиони 

данъчно-осигурителна тежест годишно.  Когато се гласуват мерки за подпомагане 

и компенсиране на икономическите последици от извънредното положение, 

адвокатите, редом до всички останали самоосигуряващи се лица следва да бъдем 

третирани наравно с останалите предприятия, просто защото и ние сме такива.  

Средно-статистическото адвокатско дружество, в което работят няколко 

адвокати и служители на трудов договор, не се различава по нищо от което и да е 

микро-предприятие в сферата на услугите.  Средностатистичесият адвокат, който 
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по дефиниция на НАП осъществява "независима икономическа дейност", не се 

различава по нищо от средностатистическия едноличен търговец. Същото важи и 

за архитекти, лекари, зъболекари, нотариуси, частни съдебни изпълнители и всички 

останали свободни професии. 

 

  Припомняме, че европейската комисия изрично посочи на сайта си 

(https://ec.europa.eu/commiss…/presscorner/detail/…/IP_20_459), че в 

безпрецедентната ситуация, причинена в Европа от разпространението на вируса 

COVID 19, е необходимо да бъдат взети мерки за намаляване въздействието върху 

заетостта, като се подпомогнат не само наетите по трудов договор лица, но и 

самонаетите лица. Група адвокати от САК предложиха конкретни мерки по 

изложения проблем в писмо, адресирано от адв. Стефан Марчев до Народното 

събрание и правителството, но при обсъжданията в Правна комисия тези 

предложения бяха игнорирани, въпреки тяхната умереност и съразмерност, чрез 

въвеждане на временни облекчения за самонаетите с изменение в Кодекса за 

социално осигуряване. 

 

       Настояваме тези от нас, които работим като самонаети лица или сме 

работодатели на лица на трудов договор да бъдем третирани еднакво с 

останалите предприятия, като получим същата помощ и подкрепа и за същия 

период, както бизнеса в засегнатите отрасли, а всички адвокати да бъдем  

освободени от  задължението за внасяне на осигуровки за  периода на извънредно 

положение и в рамките на три месеца след преустановяването му. 

   

„ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ Ви призовава да защитите правата и 

интересите на българските адвокати, а също така и на всички български граждани, 

упражняващи свободни професии, които са засегнати от кризата.  

 

 

 

С уважение:  

Адв. Емил Георгиев, 

Председател на УС на ОСА 
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