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До: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА 

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

От: 

1.СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА 

СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“,  

ЕИК 205846611, представлявано от 

Председателя адв.ЕМИЛ А.ГЕОРГИЕВ; 

2.адв.Венелина Св.Фотева от АК Бургас 

от АК Бургас, л.н.1300005680 от ЕРА; 

3.адв.Маринела Иванова Петрова - 

Ашикова от САК, л.н.1600619810 от ЕРА; 

4. адв. Георги Дианов Гайдаров от САК, 

л.н 1300430210 от ЕРА; 

 

Относно:  

Искане за препис от протоколи  и копие на 

аудиозапис 

  

УВАЖАЕМА АДВ. НЕГЕНЦОВА, 

 

 Както може би Ви е известно, на 08.03.2020г. ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ 

АДВОКАТИ подаде в Европейската комисия жалба, регистрирана под референтен номер 

CHAP(2020)00740, касаеща противоречието на правната уредба на дисциплинарното 

производство срещу адвокати у нас с норми от правото на Европейския съюз, ползващи се с 

примат. 

 Същевременно днес (18.06.2020г.) в адвокатските среди „изтече“ копие на протокол, за 

който се твърди, че е от заседание на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) от 10.03.2020 г., в който 

на стр.103 е записано следното изказване на председателя на ВАдвС в рамките на обсъждането 

дали да се повдигне дисциплинарно производство срещу председателя на Адвокатска колегия 
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Хасково за напълно правомерни, но очевидно нехаресващи се на ВАдвС действия на колегията, 

обективирани в решение на нейното Общо събрание (вж.подробни съображения в предходно 

наше писмо от 16.06.2020г.): 

 

 В последващи протоколи от проведени заседания на ВАдС на 29.05.2020 г. и на 

12.06.2020 г. се съдържа доклад на Секретаря, като  са поместени и приетите на същите 

заседания две решения на ВАдС за образуване на дисциплинарно производство срещу 

председателите на Адвокатска колегия Хасково, Адвокатска колегия Смолян и Адвокатска 

колегия Благоевград. Трите протокола от проведени заседания на ВАдС на 10.03.2020 г., 

29.05.2020 г. и 12.06.2020 г. съдържат данни относно мотивите и приетите решения на Висшия 

адвокатски съвет в обсега за делегираните му от държавата  публично-правни функции за 

разследване извършването на дисциплинарни нарушения и образуване на дисциплинарно 

производство срещу адвокати - председатели и членове на местните адвокатски съвети, в които 

правоотношения Висшия адвокатски съвет, а в последствие и Висшия дисциплинарен съд  

действат в качеството си на публично-правен субект, притежаващ властнически правомощия. На 

това основание считаме, че дейностите на ВАдС по приемане на решения за разследване 

извършването на дисциплинарни нарушения и повдигане на дисциплинарно обвинение 

съставляват властнически акт, извършен от публично-правен субект в обсега на делегираните му 

от държавата публично-правни функции при повдигане на обвинение и извършване на 

санкционната дейност срещу адвокатите.  

 Тъй като посочените по-горе три протокола съставляват важно доказателство относно 

характера на дисциплинарната дейност в Адвокатурата и бихме желали да ги представим пред 

Европейската комисия в рамките на образуваното по нашата жалба производство, с настоящото 

отправяме към Вас искане за предоставянето на пълен заверен препис от трите протокола от 

проведените заседания на ВАдС на 10.03.2020 г., на 29.05.2020 г. и на 12.06.2020 г., ведно с копие 

на пълния аудио запис от проведените обсъждания, гласувания и приетите  решения на трите 

заседания, от който е свалено съдържанието на протоколите, с потвърдена от вас автентичност, 

с цел установяване съответствието и пълнотата на отразените изявленията на членовете на 

ВАдС. В случай, че в протокола от заседанието на ВАдвС от 10.03.2020 г. липсва посочения по-

горе цитат, то настояваме да получим изрично опровержение от Ваша страна. 
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 Считаме, че Висшия адвокатски съвет се явява задължен субект по чл.3, ал.2, т.1 от ЗДОИ 

за дейността си по повдигане на дисциплинарно обвинение и поставяне началото на 

дисциплинарния процес срещу адвокатите - председатели и членове на местните адвокатски 

съвети. В случай, че оспорвате властническите функции на ВАдС и приемате същият да действа 

като частно - правен субект - обществена съсловна организация, сформирана за защита правата 

и интересите на своите членове - адвокати, то в качеството си на адвокати - членове на същата 

съсловна организация отправяме пред Вас искането си да ни предоставите изисканата 

информация, с цел да установим законосъобразността, обосноваността и целесъобразността на 

дейността, извършвана от Висшия адвокатски съвет, както и да направим собствена преценка 

дали е налице законен повод за повдигане на дисциплинарно обвинение срещу председателите 

на трите адвокатски колегии или Висшият адвокатски съвет е действал при грубо превишаване 

на своите правомощия, като е злоупотребил с предоставената му от закона и от нас власт. 

 

 Моля изисканата информация да бъде изпратена на адреса на СНЦОП „Обединение на 

свободните адвокати“ и на адв.Гайдаров: гр.София, бул."Васил Левски" № 38, ет.2, както и на 

следните адреси: за Венелина Фотева - гр.Бургас 8000, ул. „Македония“ 61-63, офис 1, партер; за 

Маринела Ашикова - гр.София, бул.Княз Александър Дондуков № 66. 

 

 Моля да имате предвид, че непредоставянето на исканите документи, респ. 

опровержение, ще ни мотивира да подадем сигнал до Прокуратурата, жалба до Съда, както и да 

сезираме с казуса международните адвокатски и правозащитни организации. 

 

               С уважение:  

                                 1. адв. Емил А. Георгиев, председател на  

          УС на „Обединението на свободните адвокати“ 

 

                       2.адв.Венелина Фотева 

 

                      3.адв.Маринела Ашикова 

       

         4. адв. Георги Гайдаров 
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