
До 

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ при 
СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ 

От
Сдружение с нестопанска цел в 
обществена полза Обединение на „

свободните адвокати“, ЕИК 205846611
чрез Емил А. Георгиев – Председател на 
УС

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ИК ПРИ САК,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с публикуваните на страницата на САК Методически указания за

произвеждане на изборите за делегати от Софийска адвокатска колегия на годишното
събрание на адвокатите в страната, насрочени за 24-25.04.2021 г., молим да обърнете
внимание  и  да  коригирате  следните  логически  несъответствия  в  публикувания
документ:

1.  В  пар.  ,  т.  3  б.  “г”,  молим  да  заличите  изискването  за  вписване  вІ

съдържанието на бюлетината на  «юридически и адвокатски стаж», тъй-като такива
изисквания не са били налице към датата на подаване на предложенията за делегат и
не се съдържат в декларациите на самите кандидати. 
Съответно,  молим  да  имате  предвид  горното  при  преценка  за  съответствие  на
съдържанието по т. 5.;

2. Молим да прецизирате в максимална степен текста на пар. II, т. 2, б. “б”, като
считаме,  че  в  тази  редакция  предложението  е  неясно  и  създава  възможност  за
разнопосочно тълкуване, респ. същата разпоредба да бъде заличена, доколкото не е
натоварена  със  смислово  съдържание,  различно  от  предявените  изисквания  за
действителен вот в пар. II, т. 2, б. “а”, “в”, “г”, “д” и “е”.

3.  Молим  да  упоменете  на  видно  място  в  бюлетината  максималния  брой
кандидати за делегати, съобразно текста на пар. II, т. 2, б. “в”;

4. Молим текста на пар. II, т. 2, б. “г” да остане в редакция В„  плика може да има
само една бюлетина, за да  се счита бюлетината за действителна и за да се брои за
един глас, ако отговаря и на останалите условия”;
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5.  Молим да  прецизирате  текстовете  на  пар.  II,  т.  2,  б.  “д”  и  б.  е”„ ,  поради
опасност  от  спорно  и/или  разнопосочно  тълкуване  на  словосъчетанието
„позволяващи да се разкрие тайната на вота (самоличността на гласувалия);

6.  Молим  в  пар.  II,  т.  7,  б  “а”  текстът  да  придобие  следната  редакция  “в
бюлетината няма отразен нито един вот в квадратчето за гласуване”.

7. Молим да отстраните несъответствията по: 
- пар. II, т. 2, б. “г” и пар. II, т. 7, т. в”;„

- пар. II, т. 4 и пар. II, т. 7, б. д” „

За целта предлагаме следната редакция на разпоредбата на пар. II, т. 7, б. д”:„

когато в бюлетината е поставен знак,  различен от "Х"  или "V",  и/или когато върху
бюлетината няма подчертаване на името на кандидат или квадратчето за гласуване е
оградено.

Молим  горните  уточнения  и  прецизирания  да  бъдат  направени,  с  цел
определяне образеца на бюлетината по пар. II, т. 7.

8.  Молим  да  измените  текста  на  пар.  II,  т.  2,  б  “І б”,  като  го  съгласувате  с
разпоредбата на  чл.49, ал.2 от  Закона за адвокатурата и  пар. II,  т. 2, б “а” и дветеІ

разпоредби  добият  следния  смисъл:  всички  адвокати  имат  право  на  участие  в
изборите, ако  плащането  на  членски  внос  за  САК  и  ВАдвС  за м.март  2021  г.
включително (месеца,  предхождащ месеца на провеждане на редовните избори)  е
направено в срок най-късно до деня, предхождащ деня на избора -  24.04.2021 г.,
респ. 25.04.2021 г. В случай, че адвокатът е включен в списъка на адвокатите, които не
са заплатили дължимите вноски (членски внос), въпреки че е платил членския внос за
м.март  2021  г.  включително,  по банков  път или на  каса,  адвокатът  се  допуска  до
гласуване, ако представи пред ИБ платежен документ за платен членски внос за САК и
ВАдвС за месец март 2021 г. към деня на избора.

Молим, в тази връзка, да измените  разпоредбата на пар. II, т. 2, б “б” и тя даІ

добие следната редакция: 
Пар. II, т. 2, б “б: “Ако адвокатът е включен в списъка на адвокатите, които не саІ

заплатили  дължимите  вноски  (членски  внос)  за  САК  и  ВАдС  за  м.март  2021  г.
включително, то ИБ не го допуска да гласува. В случай, че плащането на членски внос
за  м.март  2021  г.  е  осъществено  по банков  път  или  на  каса,  но  не  е  отчетено  и
адвокатът е включен в списъка на адвокатите с неплатен членски внос, той се допуска
до гласуване, ако представи на ИК платежен документ, респ. вносна бележка за платен
членски внос за м.март 2021 г. към деня на избора 24.04.2021 г., респ.25.04.2021 г.”

9.  Да  допълните разпоредбата на пар. II,  т. 2І  във връзка с възможността за
провеждане на допълнителен изб, както следва:  правото на участие в допълнителния
избор следва да се гарантира,  ако плащането на членски внос за САК и ВАдвС за
м.април 2021 г. (месеца, предхождащ допълнителния избор) е направено в срок най-
късно до деня, предхождащ деня на допълнителния  избор - 01.05.2021 г. (съобразно
съдебната практика по тълкуване и приложение на чл.49, ал.2 от ЗА). 
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Молим, в тази връзка, да създадете нова разпоредба в  пар. II,  т. 2, б “д”  ,І

касаеща допълнителния избор, със следното съдържание:  
Пар.  II,  т.  2,  б  “д”:  “В  случай  на  провеждане  на  допълнителен  избор,  акоІ

адвокатът  е  включен  в  списъка  на  адвокатите,  които  не  са  заплатили  дължимите
вноски (членски внос) за САК и ВАдС за м.април 2021 г. включително, то ИБ не го
допуска  да гласува.  В  случай,  че  плащането на членски внос за м.април 2021  г.  е
осъществено по банков път или на каса, но не е отчетено и адвокатът е включен в
списъка на адвокатите с  неплатен членски внос,  той се допуска до гласуване,  ако
представи на ИК платежен документ, респ. вносна бележка за платен членски внос за
м.април 2021 г. към деня на избора 01.05.2021 г.”

10.При  отчитане  на  плащането  на  членски  внос  моля  да  вземете  предвид
обстоятелството, че надплатените суми за членски внос не са разнесени по партидите
на адвокатите като плащания за последващи месеци, поради което е необходимо да
бъде създадена нарочна организация, която да отчете всички постъпили плащания и
да ги отнесе към дължимите вноски, и една след това да бъде изготвен списък на
адвокатите с неплатен членски внос.

11.  Молим в пар. II ,  да се създаде нова т.  12 с текст І „Пликовете, в които са
намерени повече от една бюлетина се отделят, върху плика се записва плик с повече„

от  една  бюлетина”,  а  върху  всяка  от  бюлетините,  намиращи  се  в  този  плик  –
недействителна бюлетина”, съобразно предложението по т. 4 по-горе.„

12.  Разпоредбата  на  пар.  II ,  тІ .  12  става  съответно  пар.  II ,  тІ .  13  и  остава  в
редакция  „Пристъпва  се  към  преброяване  на  действителните  бюлетини  и
установяване на броя на гласовете подадени за всеки един кандидат. При равен брой
гласове на двама или повече кандидати и съответно свободни места от квотата на
САК, за избрани се считат всички кандидати с равен брой гласове.” Второто изречение
се заличава, поради липсата на изискуеми данни за стажа на делегатите и съобразно
описаното в т. 1 по-горе. 

13. Разпоредбата на пар. I , тІІ . 13 става съответно пар. II , тІ . 14.
14. Разпоредбата на пар. IV, т. 1. следва да има следната редакция ИБ съставя„

протокол в два идентични екземпляра, в който вписва резултатите от броенето”. При
съмнение  или  несъответствие  в  идентичността,  решението  за  валидност  се  взема
съвместно между член на ИК и председателя на ИБ. 

15. Уважаеми председател и членове на ИК към САК, с цел нормално протичане
на изборния процес вярваме, че с помощта и на ръководството на САС:
- ще гарантирате доказано контролиран достъп до печатите на избирателните бюра
(ИБ) по пар. , т. 2, б. а” преди, по време на и след изборния процес;ІІ „

- ще осигурите подходяща охрана за изборния ден, като не допускате до изборните
площи лица, които не са адвокати при САК;
-  ще  осигурите  подходящи места  за  индивидуално  попълване  на  бюлетини  с  цел
спазване тайната на вота;
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-  чрез  предприетата  организация  ще  препятствате  осъществяване  на  текущи
нарушения и/или  изнасяне на бюлетини извън зоната на определените за тази цел
места за попълване и гласуване, като осигурите подходящо наблюдение за спазване
на принципа на лично и индивидуално попълване на бюлетините.

16.  С  цел  нормално  протичане  на  вота  в  условията  на  ограничения  при
пандемия, както и за осигуряване на непрекъснат процес по гласуване, вярваме, че
ще имате предвид големия брой гласували на изборите за делегати на ОСАК София
през 2020 г., и за целта ще осигурите необходимия брой предварително разпечатани
бюлетини, залепващи ленти и изборни кутии. 

Молим  да  осигурите  възможност  на  адвокати-наблюдатели  да  следят
коректното  броене  и  вписване  на  резултати  в  изборните  протоколи,  като
същевременно  отделните  изборни  пунктове  бъдат  разположени  на  подходящо
отстояние, без опасност от оспорване на пандемичните мерки.

И  не  на  последно  място  по важност,  вярваме и  че  сте  съобразили  нашето
предходно  предложение  при  изготвянето  на  бюлетината  за  избор  на  делегати  от
Софийска адвокатска колегия  кандидатите да бъдат подредени по азбучен ред, за да
се избегне опасността от допускане на контролиран вот. 

Оценяваме огромният обем от работа, който предстои да бъде извършен, но с
оглед важността на изборите през 2021 г. примерът за коректност в хода на изборния
процес следва да бъде демонстриран от най-голямата адвокатска колегия в страната. 

Оставаме на Ваше разположение за сътрудничество. 

С уважение:

за СНЦОП "Обединение на свободните адвокати"
Емил А. Георгиев – Председател на УС
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