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ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ОТ

СНЦОП ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ „

АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611 

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НОВ ЗА

И ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОСАС 2023 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ - ЧЛЕНОВЕ НА ВАдС,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. КАЛАЙДЖИЕВ,

Приложено  представяме  на  Вашето  внимание  съпоставка  между  принципните
положения,  приети  в  Концепция  за  изработване  на  нов  Закон  за  адвокатурата  вх.№
2192/15.09.2020  г.  на  ВАдС  (наименувана  накратко  концепция“  или  концепцията“)  и„ „

решенията на ОСАС 2023 г., приети по предложение на адвокати- представители на СНЦОП
Обединение на свободните адвокати (наименувани накратко решения ОСАС“), ведно с „ проект
за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата в частта избори“ и правомощия на„ „

органите на адвокатурата“

Рамката на концепцията залага като цел създаването на нов модерен устройствен
закон  за  адвокатурата,  съобразен  с  най-добрите  европейски  образци  и  възприетите
принципи на  адвокатската  професия от  ССВЕ,  UIA и IBA,  технологичното развитие през
последните десетилетия и интензивните промени в обществения живот. 

1. Съгласно концепцията (Раздел IV, т.2.1.2 основни принципи на адвокатската професия)
са прогласени 10 основни принципа, сред които принципът на зачитане върховенството на
правото и справедливо правораздаване и принципът на саморегулиране и вътрешен контрол.

1.1.  На  стр.9  от  концепцията  са  представени  основните  проявления  на  прогласения
принцип  на  самоуправление,  саморегулиране,  вътрешен  контрол  и  самоиздръжка  на
адвокатурата, които се изразяват в следните институти и подпринципи:

а/ органите на адвокатурата се избират пряко от всички адвокати и отговарят пред тях
да своята дейност;

б/  самоиздръжка  –  органите  разполагат  със  самостоятелни  бюджети,  които  се
сформират от вноски на адвокатите /встъпителни и/или годишни/

в/ самоконтрол –  всички актове на органите на адвокатурата подлежат на вътрешен
контрол за законосъобразност и целесъобразност от друг независим орган на адвокатурата
като  задължителен  етап  преди  съдебния  контрол  за  законосъобразност,  а  по  отношение
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целесъобразното разходване на финансовите средства подлежат на контрол и относно тяхната
целесъобразност от ефективно действащ контролен съвет; адвокатските органи установяват и
санкционират  като  първа задължителна инстанция случаите  на  нарушение на  установените
законови и етични стандарти за упражняване на адвокатска дейност;

г/ саморегулация – адвокатските органи определят етичните правила за упражняване на
адвокатска дейност.

д/ достъпност, отчетност и отговорност на органите на адвокатурата пред адвокатите –
при следните конкретни проявления на този подпринцип:

- Адвокатите имат право да избират и да бъдат избирани в органите на адвокатурата;

- Адвокатите имат право да участват в ОСАС чрез пряко и свободно избрани делегати, а в
общото събрание на адвокатската колегия лично и пряко; при запазване на делегатския
принцип на участие в общото събрание на адвокатите в страната, увеличаване на броя
на  делегатите  и  създаване  на  механизми  за  тяхното  текущо отзоваване  и  замяна  от
колегията;

- Адвокатите  имат  право  да  бъдат  информирани  за  дейността  на  органите  на
адвокатурата;

- Адвокатите имат право да получат преписи от актовете на органите на адвокатурата,
когато същите актове засягат техни права и интереси или пораждат за тях задължения;

- Адвокатите имат право да оспорват актовете и действията на органите на адвокатурата,
когато същите актове засягат техни права и интереси или пораждат за тях задължения;

- Адвокатите  разполагат  със  законова  възможност  да  оттеглят  подкрепата  си  и  да
прекратят  предсрочно  мандата  на  органите  на  адвокатурата  по  реда,  предвиден  в
закона;

- Адвокатите имат право на достъп до съд и право на справедлив процес в случаите,
когато актове на органите на Адвокатурата засягат техни права и интереси или пораждат
за тях задължения;

- Адвокатите имат право да бъдат обезщетени за вреди, настъпили от незаконни действия
или бездействия на органите на адвокатурата

1.2.  На  стр.10  от  концепцията  са  представени  следните  основни  проявления  на
прогласения принцип на върховенство на правото и справедливо правораздаване:

а/  равнопоставеност на адвокатите с  другите страни в процеса при реализиране на
техните процесуални права и задължения

б/  органите на адвокатурата  са длъжни да зачитат  върховенството на  правото и да
защитават по най-добрия начин правата и интересите на адвокатите

в/  задължително  участие  на  адвокатите  в  производства  и  процеси,  които  касаят
създаването и тълкуването на законите
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2. На стр. 10 и стр. 11 от концепцията в т. 2.2 са  посочени принципните положения за
придобиване и изгубване права на адвокат. Изброени са общите предпоставки за придобиване
на  правоспособност  и  специални  предпоставки  /сред  които  положен  задължителен
встъпителен изпит за адвокат, освен ако е налице придобита правоспособност на магистрат
или минимум 5 години стаж като редовен университетски преподавател. По формулировката на
тази предпоставка не е постигнат консенсус.

3. В т.2.8 от концепцията са развити основните права и задължения на адвокатите.

Б. “Д“ Права и задължения в отношенията с органите на адвокатурата, 

3.1. Правото на адвоката да участва в избори за органи на адвокатурата (т.1 на стр.46 от
концепцията)

Под т. 1 като първо правото на адвоката е посочено да участва в избори за органи на
адвокатурата.  Ограничението  на  това  право  следва  да  бъде  допустимо  само  като
дисциплинарно наказание лишаване от право да избира и да бъде избиран в органите на„

адвокатурата“, но не и като последица от неизпълнение на задължение за плащане на членски
внос към адвокатската колегия. В настоящата концепция е предвидено неплащането на членски
внос за период от 6 месеца/респ. за 1 година, ако се приеме членският внос да е годишен, да
води до заличаване на адвоката от регистъра, което автоматично ще доведе до невъзможност
да участва в гласуване за времето на заличаване (т.е. до заплащане на дължимите суми), за да
няма правни спорове кой адвокат е имал право да участва в избори.

На стр. 46 от концепцията, при същата т. 1. е посочено, че се предвижда въвеждане на
специално ограничение за продължителността (пореден брой мандати), в която един адвокат
може да бъде избиран в органите на адвокатурата – да съществува забрана един адвокат да
бъде избиран за повече от два последователни мандата на ниво колегия, респ. на ниво висши
органи на адвокатурата, независимо на кой орган е бил член. Целта е да се избегне създаването
на  адвокатска  номенклатура“  от  адвокати,  които  в  рамките  на  цялата  си  професионална„

кариера последователно са членове на различни органи на адвокатурата (адвокатски съвет,
контролен съвет, дисциплинарен съд, висш дисциплинарен съд и пр.)

3.2. Под т. 2. е уредено право на обжалване на актовете на органите на адвокатурата в
случаите и по реда, предвидени в закона

3.3.Под т.  3  е  предвидено право на свободно изразяване на мнение и  критика  към
дейността на органите на адвокатурата 

Следват общо 7 принципни положения /т.1 – т.7/ в този раздел.

4.  В т.  2.10.,  на стр.  53 от концепцията,  са  уредени органи на адвокатската колегия.
Предвидени са два варианта:

А. Първи вариант – общо 6 самостоятелни органа на адвокатската колегия, избирани
пряко от адвокатите:

- Общо събрание, 

- Адвокатки съвет, 
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- Председател на адвокатския съвет, 

- Контролен съвет, 

- Председател на дисциплинарния съд, 

- Дисциплинарен съд

Б. Втори вариант – общо 4 самостоятелни органи на адвокатската колегия, избирани
пряко от адвокатите: 

- Общо събрание, 

- Адвокатки съвет ( който избира Председател на адвокатския съвет и може да променя избора
си в рамките на мандата), 

- Контролен съвет (който избира Председател на Контролния съд)

- Дисциплинарен съд (който избира Председател на дисциплинарния съд)

5.  На  стр.  54  от  концепцията,  в  т.  2.10.3.  се  урежда  статута  на  Общо  събрание  на
адвокатската колегия. В концепцията се предвижда следното:

а/ Премахване института на пълномощниците – участието в събранието е само лично;

б/  Диференциране на броя адвокати,  които могат да  искат  свикване на  извънредно
събрание  и  допълване  дневния  ред  на  всяко  насрочено  общо  събрание  според  броя  на
адвокатите в колегията: от 1/3 от адвокатите за колегии до 100 адвокати, до 1/20 при колегии с
над 1000 адвокати;

в/ Разширяване правомощията на Общото събрание на адвокатската колегия чрез:

- предоставяне на компетентност да се определя размера на месечните вноски в бюджета
на колегията;

- определяне размера на дължимите възнаграждения за членовете на останалите органи
на колегията;

- възможност за приемане на правилници за дейността и всички други актове, уреждащи
функционирането на органите на съответната колегия, по предложение на адвокатския
съвет /нормотворческа компетентност/;

- въвеждане  на  остатъчна“  компетентност  -  да  се  предвиди,  че  ОСАК може да  взема„

решения по всички въпроси, които не са от компетентността на адвокатския съвет;

- въвеждане  на  принципа,  че  решенията  на  ОСАК  са  задължителни  за  изпълнение  от
адвокатския съвет;

- да се предвиди, че неприемането на отчета за дейността или финансовия отчет води до
предсрочно  прекратяване  на  мандата  на  адвокатския  съвет.  За  вземането  на  такова
решение  е  необходим  кворум  на  присъстващите  1/5  от  всички  вписани  адвокати  в
колегията и мнозинство 2/3 от присъстващите
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5.1. Въвеждане на два вида общи събрания на колегията /стр. 54 от концепцията/:

А/ Редовно общо събрание, на което не се провеждат избори;

Б/ Изборно общо събрание, на което се провеждат избори за органи на адвокатурата и
делегати за общото събрание от страната.

5.2. Според концепцията /на стр. 55/ в закона трябва да се направи ясно разграничение
между работата на Общото събрание и процеса по избора, който започва при всички случаи
след  приключване  на  общото  събрание.  Избраните  на  изборното  събрание  делегати  са  с
мандат,  равен  като  продължителност  на  мандата  на  избраните  членове  на  органите  на
съответната колегия. Избират се и резервни делегати, които се включват при невъзможност на
избран  делегат  да  изпълнява  функциите  си  или  при  увеличаване  броя  на  адвокатите  от
колегията.  Възможност  общото  събрание  на  колегията  да  отзовава  и  заменя  определени
делегати при неизпълнение на техните задължения или при други пречки.

5.3. Гласуване за органи на адвокатска колегия /на стр. 55 от концепцията/ - става само
лично чрез хартиени бюлетини на редовно общо събрание,  а  при провеждане на Изборно
общо събрание / Избори гласуването става по избор на адвоката чрез хартиени бюлетини или
по електронен път. 

5.4. Мнозинство за вземане на решения за избор на членове на органи: Решенията за
избор на членове на органи се вземат не на принципа на мнозинството, а на принципа на
вишегласието  –  за  избран  се  счита  кандидатът,  получил  най-много  гласове.  С  това  се
елиминират ненужните и скъпи балотажи за избор на колективни органи, което противоречи
на всички принципи на изборното право (балотаж има само за избор на еднолични органи, а
при избори на народни представители, общински съветници, европейски парламент балотаж
няма – избрани са кандидатите, получили най-много гласове, независимо дали гласовете са
повече от половината от действителните гласове).

5.5.  Въвеждане на  възможност  за  предсрочни избори (на  стр.  55  от  концепцията)  и
начин на свикване на Общото събрание - от 1/3 от адвокатите за колегии до 100 адвокати, до
1/10  при  колегии  с  над  1000  адвокати  или  по  общо  искане  на  повече  от  половината  от
членовете на Адвокатския съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съд.

5.6.  Отпадане  на  изискването  да  е  заплатен  членския  внос  като  предпоставка  за
упражняване на пасивното и активно избирателно право.

6. Адвокатски съвет – стр. 55 и стр. 56 от концепцията: продължителност на мандата 4
години;  въвеждане  на  принципа  за  постепенен  избор  и  приемственост  /първоначално  се
избира  целият  състав,  по  средата  се  подменя  половината  от  неговия  състав,  а  в  края  се
подменя само неподмененият до този момент състав/.

7.  Избор на  Председателя на  адвокатския  съвет  –  осъществява  се  по  един от  двата
варианта, описани на стр. 53 от концепцията– пряк избор на председателя от всички адвокати
или избор на председателя измежду членовете на Адвокатския съвет;

8. Отчетност на Адвокатския съвет – стр. 56 от концепцията: Отделно от годишния отчет
за дейността на адвокатския съвет, който се представя пред Общото събрание на адвокатите от
колегията, председателят на АС изготвя веднъж на 6 месеца и отчет в две насоки: програмна
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реализация и финансово изпълнение, който се представя за одобрение от АС и за становище от
КС. Отчетът заедно със становището на КС се публикуват;

9. В т. 2.10.5 на концепцията /стр. 56 и сл./ е уреден статутът на КС, като е предвидено
разширяване на правомощията му; продължителност на мандата 4 години. Право на КС да дава
текущо  препоръки  по  законосъобразността  и  целесъобразността  на  разходването  на
средствата, които се поставят на сайта на колегията; право на КС при констатирано отклонение
от  бюджета  и  разписаните  правила  за  разходване  на  средства  или  при  системното  им
неизпълнение да свика Общо събрание на колегията и да дава становище за неприемане на
отчета на Адвокатския съвет и за неосвобождаване от отговорност на членовете му;

10.  В  т.  2.10.6  на  концепцията  /стр.  57/  е  уреден  статутът  на  дисциплинарния  съд;
формиране на дисциплинарни състави на случаен принцип; обжалваемост на решенията му
пред Висшия дисциплинарен съд и пред общ съд;

11. В т. 2.10.7 от концепцията /стр. 57/ се предвижда въвеждане на съдебен контрол над
всички актове на органи на адвокатурата, с които се засягат права, създават се задължения, в
това число се накърняват активното или пасивното избирателно право на адвокати. 

12. В т. 2.10.8 /стр. 58/ от концепцията се предвижда съдебен контрол на решенията на
дисциплинарните съдилища

13. На стр. 58 от концепцията, в т. 2.11. са уредени висшите органи на адвокатурата.

14. т. 2.11.1 от концепцията /стр. 58/ урежда статута на Общото събрание на адвокатите
от страната и принципната уредба на събранието. Предвидени са два варианта:

А/.  първи  вариант:  уредба  на  събранието  на  делегатски  принцип,  при  норма  на
представителност  алтернативно  1  делегат  на  20  адвоката  (за  да  може  повече  адвокати  да
участват пряко на събранието) или при запазване на досегашата норма на представителност 1
делегат на 40 адвокати;

Б/. втори вариант: премахване на делегатския принцип и предвиждане на участие на
адвокатите  в  ОСАС  само  пряко  и  лично,  като  всеки  адвокат  да  може  да  се  регистрира
електронно за участие в събранието и да гласува електронно по въпросите от дневния ред.

Според  декларираното  в  концепцията  /стр.  58/,  мнозинството  от  членовете  на
работната  група  подкрепя  първи  вариант,  при  запазване  на  делегатския  принцип  и  при
увеличена норма на представителност 1 делегат на 20 адвоката, при въвеждане на механизъм
на отчетност и контрол над делегатите,  възможност  за отзоваване и  замяна на  делегатите,
избор на резервни делегати;

14.1. Въвеждане на делегатското събрание като постоянно действащ орган; заседания на
две  сесии  /пролет  и  есен/,  с  мандат  равен  на  мандата  на  останалите  висши  органи  на
адвокатурата;

14.2.  Концепцията  предвижда  разширяване  правомощията  на  Общото  събрание  на
адвокатите от страната /стр. 59/ в няколко насоки:
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- Приемане на всички актове, свързани с упражняване на адвокатската професия по проекти,
изготвени от ВАдС /нормотворческа компетентост на ОСАС/;

- Приемане на етичен кодекс на адвоката по проект, изготвен от ВАдС;

-  Определяне  на  размера  на  годишните  вноски  по  бюджета  на  ВАдС  и  размера  на
встъпителните  вноски,  дължими по  бюджетите на  съответните  колегии,  в  които се  вписват
адвокатите;

- Определя възнагражденията на членовете на всички висши органи на адвокатурата;

- Приема бюджета на Висшия адвокатски съвет, бюджета на Висшия дисциплинарен съд и на
Висшия контролен съвет;

- Разглежда и приема отчета на всички висши органи на адвокатурата;

- Може да решава и всички въпроси, които са от компетентността на Висшия адвокатски съвет,
включително да решава откриването на нови адвокатски колегии.

15. Статутът и правомощия на Висшия адвокатски съвет са уредени в т. 2.11.2, на стр. 59 –
стр. 62 от концепцията. Съгласно приетите постановки се предлагат два варианта за статута на
ВАдС:

А/.  Първи вариант  –  Адвокатурата е  юридическо лице със седалище София,  в която
членуват по право всички адвокати и младши адвокати в страната. В този случай ВАдС е висш
орган  на  управление  на  Адвокатурата  и  Общото  събрание  на  адвокатите  от  страната  е
върховен орган на Адвокатурата;

Б/. Втори вариант – ВАдС е юридическо лице, както е уреден и в действащия закон.

15.1. ВАдС е с мандат 4 години; при въвеждане на принципа на постепенен избор, при
който  се  избира  първоначално  целият  състав,  а  по  средата  на  мандата  му  се  подменя
половината от неговия състав, в края на мандата му се подменя само неподмененият до този
момент  състав;  Въвеждане  на  възможност  за  предсрочни  избори  и  начин  на  свикване  на
Общото събрание.

15.2. Според концепцията се предвижда детайлизиране и ограничаване правомощията
на ВАдС – намаляване правомощията на ВАдС за сметка на разширяване компетентността на
ОСАС /стр. 60 от концепцията/. В тази връзка концепцията предвижда:

а/  предсрочно  прекратяване  на  мандата  при  неприемане  на  отчета  за  дейността  и
отчета по бюджета, ако решението аз неприемане е взето с мнозинство повече от половината
от гласовете на всички делегати;

б/ промяна в уредбата на резервните членове – възможност резервните членове да се
включат в работата на заседанията на съвета с право на глас, ако редовен член не може да
вземе участие в заседание;

в/  публичност  и  оперативност  в  работата  на  ВАдС;  възможност  за  неприсъствени
решения; задължително публикуване на всички протоколи с пълния им текст в 7-дневен срок
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след провеждане на всяко заседание; осигуряване на възможност в заседанията да присъстват
адвокати и представители на адвокатски обединения;

г/ възможност за назначаване на Административен директор и Секретар на ВАдС, които
не са адвокати. Уреждане на функциите им.

д/  отчетност  на  ВАдС:  отделно  от  годишния  отчет  за  дейността  на  ВАдС,  който  се
представя на ОСАС, председателят изготвя веднъж на 6 месеца отчет в две насоки – програмна
реализация и финансово изпълнение на бюджета, който се представя за одобрение от ВАдС и
за становище от ВКС. Отчетът заедно със становището на ВКС се публикуват, като се предвидят
и срокове за това.

16.  Съгласно т.  2.11.3  от  концепцията  се  урежда статута  на  Председателя на  Висшия
адвокатски съвет /стр. 61/. Концепцията предлага два варианта:

А/.  Първи  вариант  –  избира  се  отделно  от  общото  събрание  на  адвокатите,  но
едновременно с избора на членове на ВАдС и при предсрочно прекратяване мандата на ВАдС
се прекратява и мандатът на председателя;

Б/.  Втори  вариант  –  Председател  на  ВАдС  не  се  избира  от  общото  събрание  на
адвокатите от страната, а след избора на ВАдС на конститутивното заседание на новоизбрания
съвет един от членовете му се избира за председател за първата година, а трима от членовете –
за  заместник  председатели.  В  този  случай  председателят  на  ВАдС  няма  самостоятелна
компетентност, а единствено представителни и организационни функции.

17.  Съгласно  т.  2.11.4  на  стр.  61  от  концепцията  се  урежда  статутът  на  Висшия
дисциплинарен  съд.  Предвижда  се  увеличаване  броя  на  членовете  на  ВДС;  самостоятелен
бюджет на ВДС; публикуване решенията на ВДС със заличени данни в закритата секция на сайта
на ВАдС.

18. Съгласно т. 2.11.6 на стр. 61 от концепцията се урежда статутът на Висшия контролен
съвет.  Предвижда  се  запазване  досегашната  структура  и  брой  на  членовете  на  ВКС;
разширяване на неговите правомощия с оглед възможността да се  обжалват решенията на
ВАдС; самостоятелен бюджет на ВКС;

19. Съгласно т. 2.11.6 на стр. 61 и сл. от концепцията са уредени принципните положения,
които да залегнат при избори на висши органи на адвокатурата. Концепцията предвижда два
варианта:

А/.  Първи  вариант:  въвеждане  на  пряко  избирателно  право  на  всички  адвокати  в
страната, като гласуването се извършва алтернативно чрез хартиени бюлетини /и подаване на
глас в рамките на общото събрание на всяка колегия/ или по електронен път в рамките на
определен период след провеждане на общото събрание на колегията. Съгласно концепцията
уредбата може да бъде подобна на уредбата в ЗСВ и издадените на основание чл. 29б от ЗСВ
Правила за гласуване, по които се избират от 2016 г.  представителите във ВСС на съдиите,
прокурорите  и  следователите.  Съгласно  концепцията  този  вариант  ще  осигури  по-голяма
реална тежест на гласа на всеки гласувал адвокат. И по-голяма представителност на висшите
органи на адвокатурата, които няма да се избират от гласовете на 354 души /колкото бяха
делегатите на напр. на ОСАС 2019 г./, а от всичките близо 14 000 адвокати.
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Б/.  Втори  вариант:  запазване  на  досегашната  уредба  чрез  избор  на  органите  от
делегатско събрание, което се предвижда да бъде постоянно действащ орган с мандат, равен
на мандата на висшите органи на адвокатурата.

20. Независимо от избрания вариант концепцията предвижда необходимостта от ясна
уредба  на  процедурата  за  кандидатиране,  обсъждане  на  кандидатурите,  програми,  идеи,
концепции. Необходимо е срокът за предлагане на кандидатури да бъде поне 3 месеца преди
провеждане  на  избора,  за  да  могат  в  рамките  на  уредена  процедура  по  представяне  на
кандидатите  и  техните  идеи  адвокатите  да  направят  информиран  избор.  Концепцията
предвижда също така уредба за предсрочни избори, както и отпадане на изискването да е
заплатен  членският  внос  за  допускане  до  упражняване  на  пасивно  и  активно избирателно
право.

На  проведеното  ОСАС  2023  г.  бяха  приети  следните  решения  по  предложение  на
адвокати – делегати, членове на СНЦОП ОСА, в приложение на принципните постановки от
приетата концепция за създаване на новия Закон за адвокатурата:

I.  ОСАС  2023  г.  прие  решение  за  премахване  на  възможността  за  прием  в
адвокатурата без полагане на изпит от лицата, които имат повече от 5 години юридически
стаж.  Заменяне  на  изискването  за  юридически  стаж  с  адвокатски  стаж,  при  следния
регламент:  Без  полагане  на  изпит  се  вписват  кандидатите  с  научна  степен  доктор  по„

право“, както и лицата, които имат повече от пет години адвокатски стаж.

Това  решение  на  ОСАС  2023  г.  е  в  унисон  с  приетите  принципни  положения  на
концепцията  за  въвеждане  на  общи  и  специални  предпоставки  за  придобиване  на
правоспособност  като  адвокат  /вж  т.  2.  по-горе  относно  принципните  положения  за
придобиване на правоспособност като адвокат, общи и специални предпоставки, изложени на
стр.10 и стр.11, в т.2.2 от концепцията/.

II. ОСАС 2023 г. прие решение за разделяне като два самостоятелни института на: 

а/  Общо  събрание  на  адвокатите  от  страната,  при  намаляване  нормата  на
представителност на делегатите от 40 на 20; и

б/ Избори на всички органи на адвокатурата (в това число висши) чрез пряко активно
избирателно право на всички адвокати на принципа един адвокат –  един глас,  премахване
фигурата на пълномощника, избор по електронен път и чрез хартиена бюлетина.

Това  решение  на  ОСАС 2023 г.  е  в  унисон със  следните  принципни постановки от
приетата концепция:

Относно института на ОСАС са съобразени следните постановки от концепцията:

По т. 13 по-горе - На стр.58 от концепцията, в т. 2.11. – уредбата на висшите органи на
адвокатурата.

По т. 14. по-горе и съобразно т. 2.11.1 от концепцията /стр. 58/, в която е уреден статутът
на Общото събрание на адвокатите от страната и принципната уредба на събранието. 
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Предвидени са два варианта:

А./  първи  вариант:  уредба  на  събранието  на  делегатски  принцип,  при  норма  на
представителност 1 делегат на 20 адвоката (за да може повече адвокати да участват пряко на
събранието);

Б/. втори вариант: премахване на делегатския принцип и предвиждане на участие на
адвокатите  в  ОСАС  самопряко  и  лично,  като  всеки  адвокат  да  може  да  се  регистрира
електронно за участие в събранието и да гласува електронно по въпросите от дневния ред.

Според  декларираното  в  концепцията  /стр.  58/,  мнозинството  от  членовете  на
работната  група  подкрепя  първи  вариант,  при  запазване  на  делегатския  принцип  и  при
увеличена норма на представителност 1 делегат на 20 адвоката, при въвеждане на механизъм
на отчетност и контрол над делегатите,  възможност  за отзоваване и  замяна на  делегатите,
избор на резервни делегати;

ОСАС 2023 г. прие решение, с което също подкрепи първи вариант на т.2.11.1 на стр. 58
от  концепцията  -  уредба  на  събранието  на  делегатски  принцип,  при  разширена  норма  на
представителност 1 делегат на 20 адвоката (за да може повече адвокати да участват пряко на
събранието).

Относно изборите  на  органите  на  адвокатурата  са  съобразени  следните  принципни
положения, заложени в концепцията:

По  т.  1.1.  по-горе  (на  стр.  9  от  концепцията)  –  e  прогласен  принципът  на
самоуправление, саморегулиране, вътрешен контрол и самоиздръжка на адвокатурата, които
се изразяват в следните институти и подпринципи: 

а/ органите на адвокатурата се избират пряко от всички адвокати и отговарят пред тях
за своята дейност;

д/ достъпност, отчетност и отговорност на органите на адвокатурата пред адвокатите –
при следните конкретни проявления на този подпринцип:

- Адвокатите имат право да избират и да бъдат избирани в органите на адвокатурата;

- Адвокатите имат право да участват в ОСАС чрез пряко и свободно избрани делегати, а в
общото събрание на адвокатската колегия лично и пряко; при запазване на делегатския
принцип на участие в общото събрание на адвокатите в страната, увеличаване на броя
на  делегатите  и  създаване  на  механизми  за  тяхното  текущо отзоваване  и  замяна  от
колегията;

По т. 3.1. по-горе - Правото на адвоката да участва в избори за органи на адвокатурата
(т. 1 на стр. 46 от концепцията)

В т. 1 на стр. 46 от концепцията като първо правото на адвоката е посочено да участва в
избори за органи на адвокатурата. Ограничението на това право следва да бъде допустимо
само  като  дисциплинарно  наказание  лишаване  от  право  да  избира  и  да  бъде  избиран  в„

органите на адвокатурата“, но не и като последица от неизпълнение на задължение за плащане
на членски внос към адвокатската колегия. В настоящата концепция е предвидено неплащането
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на членски внос за период от 6 месеца/респ. за 1 година, ако се приеме членският внос да е
годишен, да води до заличаване на адвоката от регистъра, което автоматично ще доведе до
невъзможност  да  участва  в  гласуване  за  времето  на  заличаване  (т.е.  до  заплащане  на
дължимите суми), за да няма правни спорове кой адвокат е имал прав ода участва в избори.

По 5.  по-горе (на стр.  54 от концепцията)  и съобразно т.  2.10.3.  от  концепцията се
урежда статута на Общо събрание на адвокатската колегия,  като се предвижда премахване
института на пълномощниците – участието в събранието е само лично;

По т. 5.1. по-горе се предвижда предвижда въвеждане на два вида общи събрания на
колегията /стр. 54 от концепцията/:

А/ Редовно общо събрание, на което не се провеждат избори;

Б/ Изборно общо събрание, на което се провеждат избори за органи на адвокатурата и
делегати за общото събрание от страната.

По т. 5.2. по-горе: Според концепцията /на стр. 55/ в закона трябва да се направи ясно
разграничение между работата на Общото събрание и процеса по избора, който започва при
всички  случаи  след  приключване  на  общото  събрание.  Избраните  на  изборното  събрание
делегати  са  с  мандат,  равен  като  продължителност  на  мандата  на  избраните  членове  на
органите  на  съответната  колегия.  Избират  се  и  резервни  делегати,  които  се  включват  при
невъзможност на избран делегат да изпълнява функциите си или при увеличаване броя на
адвокатите  от  колегията.  Възможност  общото  събрание на  колегията  да  отзовава  и  заменя
определени делегати при неизпълнение на техните задължения или при други пречки.

По т. 5.3. по-горе: Гласуване за органи на колегия /на стр. 55 от концепцията/ - става
само лично чрез хартиени бюлетини на редовно общо събрание, а при провеждане на Изборно
общо събрание / Избори гласуването става по избор на адвоката чрез хартиени бюлетини или
по електронен път. 

По  т.  7.  по-горе:  Избор  на  Председателя  на  адвокатския  съвет  –  ОСАС  2023  прие
решение, съгласно което избра първия вариант на стр. 53 от концепцията за пряк избор на
Председателя на адвокатския съвет от всички адвокати, при запазване статута на Председателя
на АК на самостоятелен местен орган на самоуправление при всяка АК.

По т. 16. по-горе: Избор на Председателя на Висшия адвокатски съвет: ОСАС 2023 г.
прие решение,  съгласно което избра първия вариант по т.  2.11.3 на стр.  61 от концепцията
Председателят на ВАдС да се избира отделно от изборното общо събрание на адвокатите /т. е.
от всички адвокати/, но едновременно с избора на членове на ВАдС. 

По т. 19. по-горе: избор на висши органи на адвокатурата: ОСАС 2023 г. прие решение,
съгласно което избра първия вариант  по т.2.11.6  на стр.  61  и сл.  от  концепцията,  който да
залегне при избори на висши органи на адвокатурата : въвеждане на пряко избирателно право
на  всички адвокати в  страната,  като гласуването  се  извършва алтернативно чрез  хартиени
бюлетини  /и  подаване  на  глас  в  рамките  на  общото  събрание  на  всяка  колегия/  или  по
електронен път  в  рамките  на  определен период след провеждане на  общото събрание на
колегията.  Съгласно  концепцията  уредбата  може  да  бъде  подобна  на  уредбата  в  ЗСВ  и
издадените на основание чл. 29б от ЗСВ Правила за гласуване, по които се избират от 2016 г.
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представителите  във ВСС на  съдиите,  прокурорите  и  следователите.  Съгласно  концепцията
този вариант ще осигури по-голяма реална тежест на гласа на всеки гласувал адвокат. И по-
голяма представителност на висшите органи на адвокатурата,  които няма да се избират от
гласовете на 354 души /колкото бяха делегатите на напр. на ОСАС 2019 г./, а от всичките 14 000
адвокати. 

III.  ОСАС  2023  г.  прие  решение  за  предоставяне  в  компетентност  на  Общото
събрание  на  адвокатите  от  адвокатските  колегии,  респ.  в  компетентност  на  Общото
събрание  на  адвокатите  от  страната  на  следното  правомощие:  ОСАК,  респ.  ОСАС
утвърждава или отхвърля с решение вида и размера на встъпителните и месечните вноски
на  адвокатите,  дължими  към  адвокатската  колегия,  мотивирано  предложени  в
предхождащо Решение на адвокатския съвет по бюджета на колегията (като правомощие на
ОС по колегии - ОСАК), респ. да определя с решение вида и размера на встъпителните и
месечните  вноски  на  адвокатите,  дължими  към  Висшия  адвокатски  съвет,  мотивирано
предложени в предхождащо Решение на Висшия адвокатски съвет по неговия бюджет (като
правомощие на ОСАС);

Това  решение  на  ОСАС 2023 г.  е  в  унисон с  приетата  концепция,  като  утвърждава
следните нейни принципни постановки и предложения:

По т. 1.1. по-горе (на стр. 9 от концепцията) - като проявление на прогласения принцип
на  самоуправление,  саморегулиране,  вътрешен  контрол  и  самоиздръжка  на  адвокатурата,
който се изразява в следните подпринципи:

б/  самоиздръжка  –  органите  разполагат  със  самостоятелни  бюджети,  които  се
сформират от вноски на адвокатите /встъпителни и/или годишни/

в/ самоконтрол –  всички актове на органите на адвокатурата подлежат на вътрешен
контрол за законосъобразност и целесъобразност от друг независим орган на адвокатурата
като задължителен етап преди съдебния контрол за законосъобразност.

По 5.  по-горе (на стр.  54 от концепцията)  и съобразно т.  2.10.3.  от  концепцията се
урежда  статута  на  Общо  събрание  на  адвокатската  колегия.  В  концепцията  се  предвижда
следното:

в/ Разширяване правомощията на Общото събрание на адвокатската колегия чрез:

- предоставяне на компетентност да се определя размера на месечните вноски в бюджета
на колегията;

- определяне размера на дължимите възнаграждения за членовете на останалите органи
на колегията;

По т. 15.2. по-горе – съгласно концепцията се предвижда детайлизиране и ограничаване
правомощията  на  ВАдС  –  намаляване  правомощията  на  ВАдС  за  сметка  на  разширяване
компетентността на ОСАС /стр. 60 от концепцията/. 

По т. 14.2. по-горе съгласно концепцията се предвижда разширяване правомощията на
Общото събрание на адвокатите от страната /стр. 59/ в няколко насоки:
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- Приемане на всички актове, свързани с упражняване на адвокатската професия по проекти,
изготвени от ВАдС /нормотворческа компетентост на ОСАС/;

-  Определяне  на  размера  на  годишните  вноски  по  бюджета  на  ВАдС  и  размера  на
встъпителните  вноски,  дължими по  бюджетите на  съответните  колегии,  в  които се  вписват
адвокатите;

- Определя възнагражденията на членовете на всички висши органи на адвокатурата;

- Приема бюджета на Висшия адвокатски съвет, бюджета на Висшия дисциплинарен съд и на
Висшия контролен съвет;

- Разглежда и приема отчета на всички висши органи на адвокатурата;

IV.  ОСАС  2023  г.  прие  решение  за  предоставяне  в  компетентност  на  Общото
събрание  на  адвокатите  от  адвокатските  колегии,  респ.  в  компетентност  на  Общото
събрание на адвокатите от страната на следното правомощие:  ОСАК, респ. ОСАС приема
решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, собственост на адвокатската
колегия (правомощие на ОСАК), респ. приема решения за придобиване и отчуждаване на
недвижими имоти, собственост на Висшия адвокатски съвет (правомощие на ОСАС) и на
вещни права върху тях. 

Това  решение  на  ОСАС 2023 г.  е  в  унисон с  приетата  концепция,  като  утвърждава
следните нейни принципни постановки и предложения:

По т. 5. по-горе (на стр. 54 от концепцията) и съобразно т. 2.10.3. от концепцията се
предвижда следното : 

в/ Разширяване правомощията на Общото събрание на адвокатската колегия чрез:

- възможност за приемане на правилници за дейността и всички други актове, уреждащи
функционирането на органите на съответната колегия, по предложение на адвокатския
съвет /нормотворческа компетентност/;

- въвеждане  на  остатъчна“  компетентност  -  да  се  предвиди,  че  ОСАК може да  взема„

решения по всички въпроси, които не са от компетентността на адвокатския съвет;

- въвеждане  на  принципа,  че  решенията  на  ОСАК  са  задължителни  за  изпълнение  от
адвокатския съвет;

По т. 14.2. по-горе съгласно концепцията се предвижда разширяване правомощията на
Общото събрание на адвокатите от страната /стр. 59/ в няколко насоки:

- Приема бюджета на Висшия адвокатски съвет, бюджета на Висшия дисциплинарен съд и
на Висшия контролен съвет;

- Разглежда и приема отчета на всички висши органи на адвокатурата;

- Може да решава и всички въпроси, които са от компетентността на Висшия адвокатски
съвет, включително да решава откриването на нови адвокатски колегии.
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V.  ОСАС  2023  г.  прие  решение  за  предоставяне  в  компетентност  на  Общото
събрание  на  адвокатите  от  адвокатските  колегии,  респ.  в  компетентност  на  Общото
събрание  на  адвокатите  от  страната  на  следното  правомощие:  Приема  решения  за
сключване на договори за парични заеми и предоставяне на обезпечения от адвокатския
съвет (правомощие на ОСАК), респ. приема решения за сключване на договори за парични
заеми и предоставяне на обезпечения от Висшия адвокатски съвет(правомощие на ОСАС).

Това  решение  на  ОСАС 2023 г.  е  в  унисон с  приетата  концепция,  като  утвърждава
следните нейни принципни постановки и предложения:

По т. 5. по-горе (на стр. 54 от концепцията) и съобразно т. 2.10.3. от концепцията се
предвижда следното : 

в/ Разширяване правомощията на Общото събрание на адвокатската колегия чрез:

- възможност за приемане на правилници за дейността и всички други актове, уреждащи
функционирането на органите на съответната колегия, по предложение на адвокатския
съвет /нормотворческа компетентност/;

- въвеждане  на  остатъчна“  компетентност  -  да  се  предвиди  ,че  ОСАК може да  взема„

решения по всички въпроси, които не са от компетентността на адвокатския съвет;

- въвеждане  на  принципа,  че  решенията  на  ОСАК  са  задължителни  за  изпълнение  от
адвокатския съвет;

По т. 14.2. по-горе съгласно концепцията се предвижда разширяване правомощията на
Общото събрание на адвокатите от страната /стр. 59/ в няколко насоки:

-  Приема бюджета на Висшия адвокатски съвет, бюджета на Висшия дисциплинарен съд и
на Висшия контролен съвет;

- Разглежда и приема отчета на всички висши органи на адвокатурата;

- Може да решава и всички въпроси, които са от компетентността на Висшия адвокатски
съвет, включително да решава откриването на нови адвокатски колегии.

VI.  ОСАС  2023  г.  прие  решение  за  предоставяне  в  компетентност  на  Общото
събрание  на  адвокатите  от  адвокатските  колегии,  респ.  в  компетентност  на  Общото
събрание на адвокатите от страната на следното правомощие: Приема решения по всички
други въпроси, поставени за обсъждане и решаване от Общото събрание (правомощие на
ОСАК  на  териториален  принцип),  респ.  (правомощие  на  ОСАС  като  върховен  орган  на
Адвокатурата). 

Това  решение  на  ОСАС 2023 г.  е  в  унисон с  приетата  концепция,  като  утвърждава
следните нейни принципни постановки и предложения:

По т. 5. по-горе (на стр. 54 от концепцията) и съобразно т. 2.10.3. от концепцията се
предвижда следното : 

в/ Разширяване правомощията на Общото събрание на адвокатската колегия чрез:
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- възможност за приемане на правилници за дейността и всички други актове, уреждащи
функционирането на органите на съответната колегия, по предложение на адвокатския
съвет /нормотворческа компетентност/;

- въвеждане  на  остатъчна“  компетентност  -  да  се  предвиди,  че  ОСАК може да  взема„

решения по всички въпроси, които не са от компетентността на адвокатския съвет;

- въвеждане  на  принципа,  че  решенията  на  ОСАК  са  задължителни  за  изпълнение  от
адвокатския съвет;

По т. 14.2. по-горе съгласно концепцията се предвижда разширяване правомощията на
Общото събрание на адвокатите от страната /стр. 59/ в няколко насоки:

-  Приема бюджета на Висшия адвокатски съвет, бюджета на Висшия дисциплинарен съд и
на Висшия контролен съвет;

- Разглежда и приема отчета на всички висши органи на адвокатурата;

- Може да решава и всички въпроси, които са от компетентността на Висшия адвокатски
съвет, включително да решава откриването на нови адвокатски колегии.

VII.  ОСАС  2023  г.  прие  решение  за  предоставяне  в  компетентност  на  Общото
събрание  на  адвокатите  от  адвокатските  колегии,  респ.  в  компетентност  на  Общото
събрание  на  адвокатите  от  страната  на  следното  правомощие:  Решенията  на  ОС  на
колегията  са  задължителни  за  изпълнение  от  органите  и  адвокатите  от  съответната
колегия.  Решенията на Общото събрание на адвокатите от страната са задължителни за
изпълнение от висшите органи на адвокатурата, органите на адвокатските колегии и всички
адвокати.

Това  решение  на  ОСАС 2023 г.  е  в  унисон с  приетата  концепция,  като  утвърждава
следните нейни принципни постановки и предложения:

По т. 5. по-горе (на стр. 54 от концепцията) и съобразно т. 2.10.3. от концепцията се
предвижда  следното:  в/  Разширяване  правомощията  на  Общото  събрание  на  адвокатската
колегия чрез:

- възможност за приемане на правилници за дейността и всички други актове, уреждащи
функционирането на органите на съответната колегия, по предложение на адвокатския
съвет /нормотворческа компетентност/;

- въвеждане  на  остатъчна“  компетентност  -  да  се  предвиди,  че  ОСАК може да  взема„

решения по всички въпроси, които не са от компетентността на адвокатския съвет;

- въвеждане  на  принципа,  че  решенията  на  ОСАК  са  задължителни  за  изпълнение  от
адвокатския съвет;

По т. 14.2. по-горе съгласно концепцията се предвижда разширяване правомощията на
Общото събрание на адвокатите от страната /стр. 59/ в няколко насоки:
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- Приема бюджета на Висшия адвокатски съвет, бюджета на Висшия дисциплинарен съд и
на Висшия контролен съвет;

- Разглежда и приема отчета на всички висши органи на адвокатурата;

- Може да решава и всички въпроси, които са от компетентността на Висшия адвокатски
съвет, включително да решава откриването на нови адвокатски колегии.

VIII.  ОСАС  2023  г.  прие  решение  за  предоставяне  в  компетентност  на  Общото
събрание  на  адвокатите  от  адвокатските  колегии,  респ.  в  компетентност  на  Общото
събрание на адвокатите от страната на следното правомощие: Когато не приеме отчета на
адвокатския съвет (правомощие на ОСАК),  респ.  когато не приеме отчета на на Висшия
адвокатски съвет (правомощие на ОСАС), Общото събрание може да прекрати предсрочно
мандата  му  и/или  мандата  на  председателя  на  адвокатската  колегия,  респ.  мандата  на
председателя на  ВАдС с  нарочно решение,  прието с  мнозинство  2/3 от  общия брой на
адвокатите,  гласували  на  отчетното  общо събрание.  Нов  избор  за  съответния  орган  се
произвежда в двумесечен срок по правилата за произвеждане на редовен избор. До избора
на  нов  орган,  досегашният  продължава  да  изпълнява  задълженията  си.  Избраният  по
горния ред орган довършва мандата на органа, чиито правомощия са прекратени.

Това  решение  на  ОСАС 2023 г.  е  в  унисон с  приетата  концепция,  като  утвърждава
следните нейни принципни постановки и предложения:

По т. 3.1. по-горе : Правото на адвоката да участва в избори за органи на адвокатурата
(т. 1 на стр. 46 от концепцията)

По т. 3.3. по-горе: Под т.3 от концепцията е предвидено право на свободно изразяване
на мнение и критика към дейността на органите на адвокатурата 

По т.  5.  по-горе (на стр.54 от концепцията)  и съобразно т.2.10.3.  от  концепцията се
урежда  статута  на  Общо  събрание  на  адвокатската  колегия.  В  концепцията  се  предвижда
следното:

в/ Разширяване правомощията на Общото събрание на адвокатската колегия чрез:

- въвеждане  на  принципа,  че  решенията  на  ОСАК  са  задължителни  за  изпълнение  от
адвокатския съвет;

- да се предвиди, че неприемането на отчета за дейността или финансовия отчет води до
предсрочно  прекратяване  на  мандата  на  адвокатския  съвет.  За  вземането  на  такова
решение  е  необходим  кворум  на  присъстващите  1/5  от  всички  вписани  адвокати  в
колегията и мнозинство 2/3 от присъстващите

По т. 15.2. по-горе – съгласно концепцията се предвижда детайлизиране и ограничаване
правомощията  на  ВАдС  –  намаляване  правомощията  на  ВАдС  за  сметка  на  разширяване
компетентността на ОСАС /стр.60 от концепцията/. В тази връзка концепцията предвижда:

а/ предсрочно прекратяване на мандата при неприемане на отчета за дейността и отчета
по бюджета, ако решението аз неприемане е взето с мнозинство повече от половината
от гласовете на всички делегати;
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IX. Общото събрание на адвокатите от страната 2023 г. задължи Председателя на
Висшия адвокатски съвет 

 да  оповести  финалния  вариант  на  проект  за  ЗАдв,  като подложи същия на  широко
обсъждане в рамките на адвокатурата и 

 да  предложи  форум  за  разглеждане,  обсъждане  и  приемане  на  предложения  за
изменения във финално предложения от работната група проект преди предостовянето
му на законодателния орган. 

Х. Общото събрание на адвокатите от страната 2023 г.  задължи Председателя на
Висшия  адвокатски  съвет  да  предприеме  всички  възможни  мерки  за  въвеждане  на
електронна адвокатура по следните направления: 

1.  Осъществяване  на  електронна  комуникация  между  Висшия  адвокатски  съвет  и
адвокатите, в това число, но не само, при подаване на заявления, вписване в регистри, плащане
на членски внос, достъп до протоколи и актове на ВАдС, ВКС и ВДС по електронен път; 

2. Осигуряване на отдалечен достъп по електронен път на всички адвокати чрез видео
излъчване в закритата секция на сайта на ВАдС в реално време на заседанията на Висшия
адвокатски  съвет,  както  и  своевременно  публикуване  на  пълен  препис  от  протоколите  с
приетите  решения,  с  изключение  обсъжданията  по  дисциплинарни  преписки,  социални
въпроси и други теми, съдържащи чувствителна лична информация. Изказванията на членовете
на съветите, изразените становища, предложения и гласувания не попадат в графата лични„

данни“  и  за  тях  не  може  да  бъде  ограничаван  достъпа  до  информация.  Решенията  по
дисциплинарни дела се оповестяват със заличени лични данни.

3.  Осигуряване  на  техническа  възможност  (финансова,  материална  и  софтуерна)  за
провеждане на избори, анкети и обсъждания сред адвокатите по електронен път, в закритата
секция на сайта на Висшия адвокатски съвет; 

Последните две решения на ОСАС 2023 г.  също са в унисон с основните принципи,
заложени в концепцията, на отчетност, прозрачност и контрол над дейността на органите на
адвокатурата.

В  приложение  на  приетите  решения  на  ОСАС 2023 г.  СНЦОП ОСА внесе  във  ВАдС
предложение с разписани конкретни правила относно правомощията на органите и изборния
процес, които предлагаме да станат част от уредбата на новия Закон за адвокатурата.

В тази връзка повторно представяме на Вашето внимание така внесените предложения:

Приложено представяме на Вашето внимание проект за изменение и допълнение на
Закона за адвокатурата в частта избори“ и правомощия на органите.“„ „

Предлагаме следните изменения и допълнения на описаните по-долу разпоредби:

▪ Чл.  81.  (1)  Редовното общо събрание на колегията се свиква ежегодно в последната
събота на месец януари. /заличава се неделя“/„
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(8) Решенията се взимат с явно гласуване. /заличава се текстът в частта: “освен тези за избор на
органи на  адвокатската колегия,  както и  за  делегати  на Общото събрание на адвокатите в
страната.”/

▪ Чл. 82. (1) Редовното общо събрание:

т. 6 се изменя и добива следното съдържание: 

6.  определя  с  решение  вида  и  размера  на  встъпителните  и  месечните  вноски  на
адвокатите, дължими към адвокатската колегия.

/заличен предходен текст на т. 6 със следното съдържание: Избира делегати за общо„

събрание на адвокатите от страната.”/

т. 7 се допълва с и на вещни права върху тях“ и добива следното съдържание:„

7. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на адвокатската
колегия и на вещни права върху тях.

▪ Създава се нова т. 8 със следното съдържание:

8.  приема решения за сключване на договори за парични заеми и предоставяне на
обезпечения от Адвокатския съвет.

▪ Създава се нова т. 9 със следното съдържание:

9. приема решения по всички други въпроси, поставени за обсъждане и решаване от
общото събрание.

▪ Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:

(2) Когато не приеме отчета на адвокатския съвет, общото събрание може да прекрати„

предсрочно мандата му и/или мандата на председателя на адвокатската колегия с  нарочно
решение, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на адвокатите, гласували на отчетното общо
събрание. Нов избор за съответния орган се произвежда в двумесечен срок по правилата за
произвеждане  на  редовен  избор.  До  избора  на  нов  орган  досегашният  продължава  да
изпълнява  задълженията  си.  Избраният  по горния ред орган довършва мандата  на  органа,
чиито правомощия са  прекратени.“

▪ Създава се нова ал.3 със следното съдържание: 

(3) Решенията на общото събрание на адвокатите са задължителни за изпълнение от
органите и адвокатите на съответната адвокатска колегия.

▪ В разпоредбата на чл. 89 Адвокатския съвет:

Заличава се т.  17 /заличеният текст на т.  17: определя размера на месечната вноска,
дължима към колегията/

т. 18 и т. 19 стават съответно т. 17 и т. 18

▪ Чл. 99. (1) Изборът на адвокатския съвет и неговия председател, на контролния съвет, на
дисциплинарния съд и на неговия председател, и на делегати за общо събрание на
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адвокатите в страната се извършва от адвокатите, вписани в регистрите на адвокатската
колегия, при тайно гласуване, с мнозинство повече от половината от действителните
гласове на адвокатите, участвали в избора. Всеки адвокат има право на един глас за
всеки вид избор,  като  гласува  пряко и  лично по  реда  на  чл.104а,  ал.2.  Изборът  се
провежда от избирателна комисия, чийто брой и състав се определя по реда на чл. 101.

▪ Алинеи, 4 и 5 досегашни се заличават. 

Приема се нова алинея 4 със следния текст:

Ал. 4. Изборът на делегати за общо събрание на адвокатите от страната се провежда в„

неделята, непосредствено следваща редовното общо събрание на колегията съгласно чл. 81. В
същия ден се провежда и избор за органи на адвокатската колегия, в случай, че техният мандат
изтича до два месеца преди или след датата на избора. В останалите случаи избор за органи на
адвокатската колегия се провежда отделно, в първата неделя, следваща датата на изтичането
на мандата им. Изборният ден продължава от 8.00 до 20.00 ч.

▪ Приема се нова ал.5 със следния текст:

Ал.5.  Адвокатският  съвет  оповестява  насрочения  избор  чрез  покана,  обнародвана  в
"Държавен вестник", поставена на публично място в адвокатския съвет и обявена на сайта му, в
която е посочен денят, часът и мястото на провеждането му. Поканата се оповестява най-малко
един месец преди датата на избора.

▪ Чл.  102.  (1)  Избирателната  комисия  извършва  подготовка  на  изборите,  разглежда
постъпилите жалби и всички въпроси във връзка с провеждането на избора, като се
произнася незабавно по тях с решение, което не подлежи на обжалване, с изключение
на решенията по чл.103, ал.2. Избирателната комисия регистрира и обявява кандидатите
за членове на органите на адвокатската колегия и за делегати за общото събрание на
адвокатите в страната и провежда самия избор.

▪ Чл.  103.  (1)  Всеки  член  на  адвокатската  колегия  може  да  предложи  писмено  до
избирателната  комисия  кандидатури  за  председател  на  адвокатския  съвет  и
дисциплинарния съд, за членове на органите на колегията и за делегати в 14-дневен
срок преди датата на съответния избор.

(2) Избирателната комисия се произнася по допустимостта на постъпилите кандидатури
в тридневен срок след изтичане на срока по ал. 1 и в същия срок с решението си обявява
списъка на кандидатите в канцеларията на адвокатския съвет. Всеки член на колегията може да
обжалва  решението  с  обявения  списък  на  кандидатите  пред  Висшия  адвокатски  съвет  в
тридневен срок от неговото обявяване. Висшият адвокатски съвет се произнася по съществото
на жалбата в тридневен срок от постъпването  с решение, което е окончателно.ѝ

▪ ал.  4  става  ал.  3  със  следното  съдържание:  (3)  Избирателната  комисия  обявява
окончателния списък на кандидатите в канцеларията на адвокатския съвет не по-късно
от 7 дни преди датата на избора.
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▪ Чл. 104. Избирателната комисия изготвя бюлетини в електронен вид, съдържащи трите
имена на кандидатите, както и техния юридически и адвокатски стаж и ги разпечатва в
достатъчно количество.

▪ Създава се нов член 104а със следния текст:

Чл. 104а (1) Гласуването може да се извърши с хартиена бюлетина или по електронен
път, като всеки адвокат може да избере да гласува по един от тези два начина.

(2)  Гласуването  по  електронен  път  се  осъществява  по  интернет  чрез  специална
информационна система за електронен избор на членове на органите на адвокатурата, която
осигурява  тайна  на  вота,  надеждност  на  информацията  и  сигурност  срещу  външни
прониквания.

(3)  Висшият  адвокатски  съвет  издава  наредба  за  техническите  изисквания  и
функционалности на посочената в предходната алинея информационна система за електронен
избор  и  отговаря  за  разработването  и  внедряването  й  на  национално ниво  и  по  колегии.
Висшият адвокатски съвет осигурява възможност за нейното прилагане в срок не по-дълъг от
една година, считано от датата на влизане в сила на закона. 

▪ Чл. 105. (1) Изборът е таен. Гласува се с бюлетина, поставена в непрозрачен плик, който
се пуска в избирателната кутия. Правото на глас се упражнява само лично. Гласуването
по електронен път се осъществява съобразно посочената в чл. 104а, ал.3 Наредба на
Висшия адвокатски съвет.

(2) Действителни са бюлетините, в които са означени необходимият брой или по-малко
кандидати за  съответния  орган,  съответно  -  необходимият  брой или по-малко  делегати  за
общото  събрание  на  адвокатите  в  страната,  както  и  само  едно  име  за  председател  на
съответния орган.

▪ Чл.  106.  (1)  След  приключване  на  избора  избирателната  комисия  разпечатва
избирателните кутии, в които се е гласувало с хартиени бюлетини, в присъствието на
двама членове на адвокатската колегия, неангажирани в изборния процес и избрани
предварително от общото събрание.  Преброяването на бюлетините е публично и се
извършва от съответните изборни бюра.

Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:

(2) Преброяването на гласовете, получени по електронен път, се извършва съгласно
Наредбата на Висшия адвокатски съвет по чл. 104 а, ал.3.

Досегашните алинеи 2,3,4,5 и 6 стават съответно алинеи 3,4,5,6 и 7.

В  ал.  4  /досегашна  ал.  3/  се  добавят  избраните  делегати“  и  разпоредбата  добива„

следното съдържание: 

(4)  В  протокола  се  вписват:  общият  брой  на  гласувалите,  на  действителните  и
недействителните бюлетини; бюлетините, подадени поименно за всеки кандидат; имената на
избраните  председател  на  адвокатския  съвет,  членове  на  адвокатския  съвет,  членове  на
контролния съвет, председател и членове на дисциплинарния съд, избраните делегати, както и
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броят на гласовете, с които са избрани. Протоколът се подписва от председателя и членовете
на избирателната комисия, след което с нарочно решение избирателната комисия се произнася
за резултата от избора. Решението и протоколът се обявяват на публично място в адвокатския
съвет и се оповестяват в електронния сайт на колегията в първия работен ден, следващ деня на
избора.

В ал.5  /досегашна ал.4/,  се добавя второ изречение със следното съдържание: При„

избор  на  делегати  за  общото  събрание  на  адвокатите  от  страната,  чл.7,  ал.5,6  и  7  не  се
прилагат.“ и разпоредбата добива следното съдържание:

(5)  Решението на  избирателната  комисия,  с  което  се  обявява  резултатът  от  избора,
подлежи на обжалване по реда на чл. 7 в седмодневен срок от обявяването му. При избор на
делегати за общото събрание на адвокатите от страната, чл.7, ал.5, 6 и 7 не се прилагат.

В  ал.6  /досегашна ал.5/,  думата пълномощните“  се заличава  и разпоредбата добива„

следното съдържание:

(6) Бюлетините и другите книжа се подреждат и запечатват в избирателните кутии. Те се
съхраняват до влизане в сила на решението, с което избирателната комисия се произнася за
резултата от избора, и се унищожават с решение на новоизбрания адвокатски съвет.

▪ Чл. 108. (1) В резултат на проведения избор, ако не е попълнен някой от органите на
адвокатската  колегия,  се  провежда допълнителен избор в  първата  неделя  на  месец
февруари.  Часът  и  мястото  на  допълнителния  избор  се  определят  и  съобщават  на
членовете на колегията с решението на избирателната комисия по чл. 106, ал.4.

▪ Чл. 109. (2) Датата на избора се насрочва от адвокатския съвет, обявява се на публично
място в адвокатския съвет и се оповестява в електронния сайт на колегията.

Създава се нова алинея 5 със следното съдържание:

(5) Ако изборът за делегати за общото събрание на адвокатите в страната бъде обявен
за  незаконосъобразен  с  нарочно  решение  на  Висшия  адвокатски  съвет,  нов  избор  не  се
провежда, а на общото събрание на адвокатите от страната участват делегатите от предходната
година.

▪ Създава се нов чл.110а:

Чл. 110а Никой не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата в
един орган на адвокатската колегия и за член на повече от два органа на адвокатската колегия
последователно.

▪ Чл. 111. (1) Общото събрание на адвокатите от страната е редовно и извънредно.„

(2)  Общото  събрание  на  адвокатите  от  страната  се  свиква  ежегодно  от  Висшия
адвокатски съвет с писмена покана, която се изпраща на адвокатските колегии до 15 януари и в
същия срок  се  публикува  на  електронния сайт  на  Висшия адвокатски съвет.  В  поканата  се
посочват дневният ред, датата, часът и мястото на провеждане на събранието. 

(3) Извънредното общо събрание се свиква по решение на Висшия адвокатски съвет, на
Висшия контролен съвет или по писмено искане на 1/3  от председателите на адвокатските
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колегии.  То се свиква с писмена покана от Висшия адвокатски съвет в двумесечен срок от
приемане на решението или постъпване на искането за неговото свикване и се обявява по реда
на предходната алинея.  В  случай,  че  Висшият адвокатски съвет  не свика  извънредно общо
събрание в указания срок, то може да бъде свикано с покана от председател на адвокатска
колегия.  В  поканата  се  посочват  дневният  ред,  датата,  часът  и  мястото  на  провеждане  на
събранието.  Към поканата за извънредно общо събрание се  прилата решението,  съответно
искането за неговото свикване. Тя се изпраща до Висшия адвокатски съвет и до адвокатските
колегии най-късно един месец преди датата на събранието. Извънредното общо събрание се
провежда по реда за провеждане на редовно общо събрание.

(4)  Адвокатските  съвети  са  длъжни  да  уведомят  избраните  от  общите  събрания  на
колегиите делегати за свикването на общото събрание на адвокатите от страната.

(5) Общото събрание на адвокатите от страната се провежда през последната събота на
месец февруари и се счита за редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум
събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите.

(6)  Решенията  се  вземат  с  обикновено  мнозинство  от  присъстващите  делегати.
Гласуването е явно.

 Създава се нов чл. 111а със следното съдържание:

Чл.  111а.  (1)  Общото  събрание  на  адвокатите  в  страната  избира  председател  на„

събранието, един или повече протоколисти и преброители. То може да избира комисии, които
да подпомагат работата му.

(2) На общото събрание на адвокатите в страната се води протокол, който се подписва
от председателя на събранието и протоколистите.

 Чл. 113. (1) Общото събрание на адвокатите от страната:

1.  Разглежда  и  приема  отчета  на  Висшия  адвокатски  съвет,  който  включва  отчет  за
дейността и отчет по изпълнение на бюджета, доклада на Висшия контролен съвети отчета на
Висшия дисциплинарен съд, и приема решения по тях;

2. Разглежда проекта за бюджет на Висшия адвокатски съвет за следващата финансова
година и го приема;

3.  Oпределя  с  решение  вида  и  размера  на  встъпителните  и  месечните  вноски  на
адвокатите, дължими за бюджета на Висшия адвокатски съвет

4. Приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни
права върху тях от Висшия адвокатски съвет 

5.  Приема решения за сключване на договори за парични заеми и предоставяне на
обезпечения от Висшия адвокатски съвет.

6. Приема решения по всички други въпроси, поставени за обсъждане и решаване от
общото събрание на адвокатите в страната.
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(2)  Когато  не  приеме  отчета  на  Висшия  адвокатски  съвет,  отчета  на  Висшия
дисциплинарен съд или доклада на Висшия контролен съвет, общото събрание на адвокатите в
страната  може  да  прекрати  предсрочно  мандата  на  съответния  орган  и/или  на  неговия
председател с решение, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на делегатите. Нов избор за
съответния орган се произвежда в двумесечен срок по правилата за произвеждане на редовен
избор.  До  избора  на  нов  орган  досегашният  продължава  да  изпълнява  задълженията  си.  

Избраният по горния ред орган довършва мандата на органа, чиито правомощия са
прекратени.

(3)  Решенията  на  общото  събрание  на  адвокатите  от  страната  са  задължителни  за
изпълнение от висшите органи на адвокатурата, адвокатските колегии, техните органи и всички
адвокати.

 Чл. 112. (1) Общото събрание на адвокатите от страната се състои от представители на
адвокатските колегии при норма на представителство един делегат на 20 адвокати.

(2) Ако колегията е с по-малко от 20 членове, тя се представлява от един делегат.

(3) Когато броят на членовете на колегията е с над 20 членове, но не съответства на
установена норма на представителство, на повече от 10 членове се избира един делегат.

(4) В общото събрание на адвокатите от страната участват по право без право на глас
председателите и секретарите на адвокатските съвети, както и членовете на висшите органи на
адвокатурата. Членовете на висшите органи на адвокатурата не могат да бъдат избирани за
делегати за времето, в което членуват в орган на адвокатурата.

(5) Делегатите, избрани за общото събрание, запазват мандата си до следващото общо
събрание.

 Членове 114, 115 и 116 се отменят.

 Чл. 122. (1) Висшият адвокатски съвет:

1. свиква и провежда общо събрание на адвокатите от страната и подготвя и представя
отчет и проект на бюджет пред него;

2. приема наредби в предвидените от закона случаи; /заличено съдържание на т.2 в
частта:  “определя  встъпителните  вноски  и  годишните  вноски  на  адвокатите  за  бюджета  на
Висшия адвокатски съвет въз основа на продължителността на адвокатския стаж”;/

3. се произнася по жалби срещу избори на органи на адвокатски съвети и делегати;

4. се произнася по жалби срещу решения на общи събрания на адвокатската колегия и
срещу решения на адвокатски съвети;

5. се произнася по жалби срещу решения на адвокатските съвети относно допускането
до изпит на адвокати и младши адвокати и срещу отказа за вписване в единните регистри;

6.  изготвя образци за документи и книжата на адвокатските колегии и адвокатските
съвети, които се водят от адвокатските съвети, и образци на протоколите на избирателната
комисия и изборното бюро;
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7. поддържа единните регистри на адвокатите, на младшите адвокати и на адвокатските
дружества;

8. води Единния регистър на чуждестранните адвокати, на които е признато правото да
се явяват като защитници пред български съд;

9. организира център за обучение на адвокати и определя условията и програмите за
обучение за повишаване на квалификацията им;

10. управлява и стопанисва имуществото на Висшия адвокатски съвет;

11.  дава  становище  по  проекти  за  нормативни  актове  и  прави  предложения  за
усъвършенстване на законодателството;

12.  прави  предложения  до  председателя  на  Върховния  касационен  съд  и  до
председателя  на  Върховния  административен  съд  за  издаване  на  тълкувателни  решения  и
изготвя становища по тях;

13. приема щата и определя възнагражденията на служителите;

14. осигурява и одобрява разходите, свързани с дейността на Висшия контролен съвет и
Висшия дисциплинарен съд.

15. сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност
на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

(2) Решенията на Висшия адвокатски съвет са задължителни за изпълнение от органите
и адвокатите на всички адвокатски колегии.

(Нов) Раздел V ИЗБОР НА ВИСШИ ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА

 В раздел V а /нов/ се създават нови членове 130 а, 130 б, 130 в и 130 г със следното
съдържание:

 Чл. 130 а (1) Доколкото в този раздел не е предвидено друго, изборът на членове и
председател на Висшия адвокатски съвет и на Висшия дисциплинарен съд, както и на
членове на Висшия контролен съвет, се извършва по правилата, предвидени за избор
на органи на адвокатската колегия, и се провежда в неделята, непосредствено следваща
датата на провеждане на редовното общо събрание на адвокатите в страната, в случай
че техният мандат изтича до два месеца преди или след датата на общото събрание на
адвокатите от страната. В останалите случаи избор за висши органи на адвокатурата се
провежда отделно, в първата неделя, следваща датата на изтичането на мандата им. 

(2) Висшият адвокатски съвет оповестява решението за насрочения избор чрез покана,
обнародвана в "Държавен вестник", обявена на сайта му и изпратена до адвокатските колегии,
в която е посочен денят, часът и мястото на провеждането му. Поканата се оповестява най-
малко един месец преди датата на избора.

(3) Членовете и председателите на висшите органи на адвокатурата се избират за срок 4
години.
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(4) Предложенията за кандидатите за членове на съответните органи, включително за
председател на Висшия адвокатския съвет,  Висшия дисциплинарен съд и Висшия контролен
съвет,  трябва да бъдат представени пред Висшия адвокатски съвет в 16-дневен срок преди
датата на избора. Към предложението се прилага писмено съгласие на кандидата.

(5)  В 15-дневен срок преди датата на избора Висшият адвокатски съвет изпраща на
адвокатските  съвети предложените  кандидатури,  които  незабавно ги  обявяват  на  публично
място в адвокатския съвет и ги публикуват на сайта си.

 Чл. 130 б (1) Никой не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата в
един орган и за член на повече от два органа последователно.

(2) Не може да бъде избиран за член на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен
съвет и на Висшия дисциплинарен съд адвокат, който е избран в адвокатски съвет, контролен
съвет или дисциплинарен съд на адвокатска колегия.

 Чл.  130  в.  (1)  Всеки  адвокат  може  да  оспори  законосъобразността  на  избора  за
председател  и/или  членове  на  органи  с  жалба  чрез  Висшия адвокатски  съвет  пред
Върховния касационен съд в 7-дневен срок от обявяването на резултатите от избора.

(2) Върховният касационен съд разглежда жалбата в 14-дневен срок от постъпването  вѝ
открито заседание в тричленен състав под председателството на председателя на съда и с
участието на главния прокурор или негов заместник и се произнася с решение в 14-дневен
срок.

(3)  Когато  изборът  е  незаконосъобразен,  Върховният  касационен  съд  предписва  на
Висшия адвокатски съвет провеждане на нов избор за председател и/или членове на органи.
Изборът се насрочва с нарочно решение на Висшия адвокатски съвет, което се оповестява по
реда  на  чл.130а,  ал.2  в  едномесечен  срок  от  постановяване  на  решението  на  Върховния
касационен съд, и се провежда в едномесечен срок след това.

(4) В случай, че Висшият адвокатски съвет не насрочи избор в сроковете и по реда на
настоящия раздел, той може да бъде насрочен от председател на адвокатска колегия. 

(5) До избора на нови органи досегашните продължават да изпълняват задълженията
си.

 Чл. 130 г. Всеки адвокат има лично и пряко право на глас и може да го упражни или
чрез гласуване с хартиена бюлетина, или по електронен път съобразно Наредбата на
Висшия адвокатски съвет по чл. 104 а.

С уважение: Председател на УС на СНЦОП ОСА“ – адв. Емил Георгиев„
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