
До 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА  РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Копие до:

До ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

СИГНАЛ

от  СНЦОП  ОБЕДИНЕНИЕ  НА  СВОБОДНИТЕ„
АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611, 

гр.  София,  бул.  „Васил  Левски“  №  38,  ет.  2,
представлявано  от  адв.  ЕМИЛ  АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИЕВ – председател на УС

Във  връзка  с  Решение  №  96  от  25.02.2022  г.,
прието на основание чл.7, ал.1, чл.8, ал.1 и ал.3 и
чл.24,  ал.1  от  Устройствения  правилник  на
Министерския съвет и неговата администрация

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Обръщаме се към Вас  с предложение за изменение на Решение № 96 от 25.02.2022 г.
(„Решение №96“), прието от Министерския съвет на основание чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 3 и чл.
24, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация,  поради
необходимостта от привеждане на същото в съответствие със  закона и с  принципите за добро
управление.

Предложението ни се основава на следното: 

С  цитираното  решение,  в  нарушение  на  императивните  изисквания  на  закона и  по-
специално на разпоредбите на чл. 13, ал. 1 т. 7  от Закона за обществените поръчки във вр. с чл. 10,
буква в) и буква г), подточки i), ii) и v) от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета  от  26  февруари  2014  година  за  обществените  поръчки  и  за  отмяна  на  Директива
2004/18/ЕО , чл. 2, ал. 1,  т.  2 от  Закона за защита на конкуренцията и  член 107, параграф 1 от
Договора за функционирането на Европейския съюз, Министерският съвет е приел правила за
подбор на доставчици на правни услуги,  които не съдържат каквито и да е обективни или други
критерии, на които следва да отговарят доставчиците, на които държавните органи (и евентуално
държавни  предприятия  и  други  публични  предприятия  с  държавно  участие)  ще  възлагат
изпълнението на съответните услуги, заплащани от бюджета или със средства на контролирани от
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държавата стопански субекти. 

С Решение № 96 Министерският съвет, наред с други неща, създава комисия с участието на
представители  на  Министерския  съвет,  Министерството  на  финансите,  Министерството  на
регионалното развитие и благоустройството, Министерството на правосъдието и Министерството
на  транспорта  и  съобщенията,  която  да  направи  подбор  на  „адвокатски  кантори  “  ,  които  да
предоставят правни съвети при подготовката на производства пред съд и юрисдикции за защита
интересите  на  държавата  във  връзка  с  установени  злоупотреби  и  случаи  на  неправомерно
разходване на публични средства, както и да предоставят правни съвети по въпроси, които могат
да станат предмет на такива производства. Използваният в решението израз адвокатски кантори“„
(вместо например адвокат“, адвокатско дружество или съдружие“ и техните производни) създава„ „
нетърпима от гледна точка на принципите на правовата държава неяснота, тъй като не очертава
адекватно кръга от доставчиците на адвокатски услуги, които могат да участват в процедурата по
подбор. Съгласно § 1, т. 4 от Закона за адвокатурата кантора“ е сграда или част от сграда, в която„
адвокатът,  адвокатът от Европейския съюз или адвокатско дружество приема клиентите си,  на
чийто  адрес  адвокатът  може  да  бъде  намерен  и  който  адрес  и  чийто  номер  на  средства  за
комуникация са обявени в адвокатския съвет. Кантората може да бъде и в жилището на адвоката.
Няколко адвокати могат да имат обща кантора и без да са съдружници. Въпреки че не считаме, че
Министерският съвет реално е възложил изготвянето на списък на сгради, в която адвокатът,„
адвокатът от Европейския съюз или адвокатско дружество приема клиентите си“, самият факт, че в
Решение № 96 е използван термин с неясно значение създава  предпоставка за неправомерно
разширяване или ограничаване на кръга от лицата,  които могат да участват  в процедурата по
подбор, и като резултат от това реален риск от предотвратяване, ограничаване или нарушаване на
конкуренцията на пазара на адвокатски услуги.

Съгласно Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член
107,  параграф  1  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  (2016/C  262/01)  [...]„
[и]кономическите сделки, извършвани от публични органи (включително публични предприятия),
не предоставят предимство на съответния контрагент и следователно не представляват помощ,
ако  се  извършват  в  съответствие  с  обичайните  условия  на  пазара  [...]  Ако  продажбата  и
закупуването на [...] услуги [...] се извършват по състезателна, прозрачна, недискриминационна и
безусловна  тръжна  процедура в  съответствие  с  принципите  на  ДФЕС  относно  обществените
поръчки, може да се допусне, че тези сделки съответстват на пазарните условия, ако за подбора на
купувача или продавача са използвани подходящи[...] критерии [...] Тръжната процедура трябва да
бъде състезателна, за да могат всички заинтересовани и отговарящи на условията кандидати да
участват в процеса. [...] Достъпността на информацията, достатъчното време за заинтересованите
участници и яснотата на критериите за подбор и възлагане представляват най-важните елементи
на една прозрачна процедура за подбор [...]“.

Съдържанието на Решение № 96 не оставя никакво съмнение, че Министерският съвет не е
съумял  да   формулира  ясни  критерии,  от  които  следва  да  се  ръководи  комисията  при
извършването  на подбор на лица,  които ще  предоставят  правни съвети при подготовката  на„
производства пред съд и юрисдикции за защита интересите на държавата във връзка с установени
злоупотреби и случаи на неправомерно разходване на публични средства“, включително правни„
съвети по въпроси, които могат да станат предмет на такива производства“. Решението създава
впечатление, че подборът на доставчици на адвокатски услуги следва да се осъществи еднократно,
без  да  е  предвиден  какъвто  и  било  механизъм  за  актуализиране  на  списъка  на  успешните
кандидати или за последващ контрол за съответствие с изискванията, на които следва да отговарят
тези кандидати. Това обстоятелство съществено опорочава решението и създава предпоставки за
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злоупотреби и фаворитизъм на база на неясни критерии. 

В  допълнение  на  гореизложеното считаме,  че  Решение  №  96  е  незаконосъобразно  и
поради противоречието  му с общностното право и по-специално  чл. 10 от Директива 2014/24,
който предвижда, че “директива не се прилага за обществени поръчки за услуги при:

[…]

някоя от следните правни услуги:

i) представителство на клиент от адвокат по смисъла на член 1 от Директива 77/249/ЕИО на
Съвета (25) във:

— арбитражна или помирителна процедура в държава членка,  трета държава или пред
международна арбитражна или помирителна инстанция; или

— съдебно производство пред съд, юрисдикция или публичен орган на държава членка
или трета държава или пред международен съд, юрисдикция или институция;

ii)  правни  съвети,  предоставени  при  подготовката  на  производство  по  подточка  i)  от
настоящата буква, или когато има конкретни основания да се счита и висока степен на вероятност
въпросът, до който се отнасят правните съвети, да се превърне в предмет на такова производство,
при условие че правните съвети са предоставени от адвокат по смисъла на член 1 от Директива
77/249/ЕИО [...]”.

Директива 2014/24 не оставя никакво съмнение, че от предметния  обхват са изключениѝ
само определени правни  услуги  в  случаите,  когато тези  услуги  се  предоставят  от  адвокат  по„
смисъла на член 1 от Директива 77/249/ЕИО на Съвета“. Считаме, че директивата не допуска под
никакъв предлог разширителното тълкуване на понятието адвокат“, чието значение е дефинирано„
в чл. 1 от Директива 77/249/ЕИО, от което следва, че адвокатските дружества и съдружия не биха
могли да се ползват от изключението по чл. 10 буква г) от директивата. Обстоятелството, че с чл.
13, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки Народното събрание неправилно е транспонирало
текста на чл. 10 от директивата не може да служи за основание за неприлагането на вторичното
законодателство на Съюза.

 Съгласно тълкувателната практика на Съда на ЕС (СЕС), обективирана в решението по дело
C-264/18,  „член 10, буква г), подточки i) и ii) от Директива 2014/24 не изключва от приложното
поле  на  същата  директива  всички  адвокатски  услуги,  които  могат  да  бъдат  предоставяни  на
възлагащ  орган,  а  само  правното  представителство  в  производство  пред  международна
арбитражна  или  помирителна  инстанция,  пред  юрисдикция  или  публичен  орган  на  държава
членка или на трета държава, пред международна юрисдикция или съд, както и правните съвети
при подготовката или при евентуална възможност за образуване на такова производство, както и
правните  съвети  при  подготовката  или  при  евентуална  възможност  за  образуване  на  такова
производство. Такива адвокатски услуги са мислими само при отношения intuitu personae между
адвоката  и  неговия  клиент и  при най-строга  поверителност  [...]  От  една  страна,  отношенията
intuitu personae между адвокат  и клиент,  които се  характеризират  със свобода при избора на
правен защитник и взаимно доверие, затрудняват обективното описание на очакваното качество
на услугите. [...] От друга страна, поверителността в отношенията между адвокат и клиент — която
по-специално при обстоятелствата,  описани в точка 35 от настоящото решение, има за цел да
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гарантира пълно упражняване на правото на всеки на защита и на свободен избор на адвокат (в
този смисъл вж. решение от 18 май 1982 г., AM & S Europe/Комисия, 155/79, EU:C:1982:157, т. 18) —
би  могла  да  бъде  нарушена  от  задължението  за  възлагащия  орган  да  уточни  условията  за
възлагане на поръчката и от публичността, която трябва да им осигури“. 

Посоченото по-горе решение на СЕС идентифицира основните съображения, поради които
определени правни услуги, предоставяни от адвокати, са изключени от обхвата на Директивата за
обществените  поръчки,  като  тези  съображения  не  могат  да  се  пренесат  механично  спрямо
услугите, предоставяни от адвокатските дружества и съдружия. Най-беглият прочит на Закона за
адвокатурата  показва,  че  не  адвокатските  дружества,  а  [а]двокатът  [...]  и  адвокатът  от„
Европейския съюз е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето“. Според
чл. 71, ал. 2 от същия закон [д]оверителят има право да „ избира и да упълномощава адвокат или
адвокат от Европейския съюз за процесуално представителство независимо от това, че договорът
е сключен с адвокатско дружество“,  като,  изглежда,  законът не предвижда подобно абсолютно
право,  в  случаите,  когато  адвокатското  дружество  предоставя  правен  съвет  без  процесуално
представителство. 

Предвид гореизложеното считаме, че Решение № 96 от 25.02.2022 г. излиза извън тясно
рамкираните  от  националния  и  съюзния  законодател  граници,  поради  което  същото  е
незаконосъобразно. Нещо повече, считаме, че дори и се приеме, че в случая Министерският съвет
разполага с определени дискреционни правомощия, с чието упражняване се цели постигането на
определен  благоприятен  за  държавата  ефект,  същият е  длъжен  да  извърши подбора  на
„адвокатски кантори, които да предоставят правни съвети при подготовката на производства пред
съд и юрисдикции за защита интересите на държавата във връзка с установени злоупотреби и
случаи на неправомерно разходване на публични средства, както и да предоставят правни съвети
по въпроси, които могат да станат предмет на такива производства“ в съответствие с принципа на
равно третиране. Последният, както е известно, се явява общ принцип на правото на ЕС и изисква
да не се третират по различен начин сходни положения и да не се третират еднакво различни
положения, освен ако такова третиране не е обективно обосновано. 

Решение № 96  не съдържа каквито и да било обективни критерии за подбор, които да
осигурят  възможност  за  осъществяване  на  конкурентен  избор  сред  множество  кандидати  и
едновременно да гарантират в равна степен както най-професионалната юридическа защита на
държавния интерес, така и свободния достъп при конкурентни условия до този пазарен сегмент от
стопанската  дейност  от  страна  на  всички  адвокати  и  техните  обединения  за  съвместно
упражняване на адвокатска професия. 

В същото време цитираното решение попада в обхвата на забраната за предоставяне на
държавна  помощ  съгласно  чл.  107,  пар.  1  от  ДФЕС,  като  покрива  фактическия  състав  за
неправомерна държавна помощ, тъй като предвижда трансфер на държавни средства в полза на
частни стопански субекти /адвокати и адвокатски дружества/,  селективен подбор при липса на
ясни  и  обективни  критерии,  поставя  избраните  кандидати  в  по-благоприятно  положение  на
конкурент и засяга търговията и свободата на предоставяне на правни услуги на територията на
целия Европейски съюз. По изложените причини Решение № 96 е несъвместимо с принципите на
функциониране на общия европейски пазар.

С основание   Общото събрание на адвокатите от страната прие  на 26.02.2022 г.  остра
декларация  и  осъди  подобен  подход,  който  нарушава  правилата  за  свободната  стопанска
инициатива, както и свободната конкуренция на трансграничния пазар на адвокатски услуги.
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Същевременно  не  можем  да  не  отправим  аналогична  критика  към  досегашната
непрозрачна  практика  на  предходните  правителства  на  Република  България  да  избират
доставчици на правни услуги при липса на предварително оповестени обективни критерии и без
да обявяват обществена поръчка в нарушение на посочените по-горе национални и европейски
законодателни актове, включително на чл. 107, пар. 1 от ДФЕС.

С оглед на гореизложеното предлагаме Решение № 96 да бъде изменено и допълнено, като
в  същото  да  бъдат  предвидени ясни,  точни  и  обективни  критерии  за  участие  и  подбор  на
доставчици на адвокатски услуги, които гарантират равно и справедливо третиране и насърчават
свободната  конкуренция  между  отделните  доставчици  в  прозрачни  процедури  за  подбор.
Считаме, че преди приемането на необходимите изменения и допълнения, не следва да се открива
процедура по подбор на адвокатски кантори“. „

С уважение:

адв. Емил А. Георгиев 

Председател на УС на Обединение на свободните адвокати“„
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