
До: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

З А Я В Л Е Н И Е

От:

СНЦОП  “ОБЕДИНЕНИЕ  НА  СВОБОДНИТЕ

АДВОКАТИ“, 

ЕИК 205846611,  представлявано от  Председателя

адв.ЕМИЛ А.ГЕОРГИЕВ;

Относно: 

1. Искане за препис от протоколи  

2. Присъединяване към декларация на адвокати от

АК Хасково 

 

УВАЖАЕМА АДВ. НЕГЕНЦОВА,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,

Със  заявление  вх.№  1383/18.06.2020  г.  на  Висшия  адвокатски  съвет  заявихме

изричното  си  искане  да  ни  предоставите  пълен  заверен  препис от  три  стенографски

протокола  от  проведените заседания на  ВАдС на  10.03.2020 г.,  на 29.05.2020 г.  и  на

12.06.2020 г.

Цитираното  заявление  подадохме  както  в  лично  качество,  така  и  като

пълномощници на  колегите  адв.  Меглена  Хари Гунчева  -  Председател  на  Адвокатския

съвет на Адвокатска колегия – Хасково и адв. Мария Михайлова Георгиева – Председател

на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Благоевград. До настоящия момент не сме
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получили преписи на изисканите протоколи, при заличени лични данни на лицата, които

не  са  дали  своето  съгласие  /извън  колегите  Гунчева  и  Михайлова,  чието  съгласие  за

разкриване  на  лични данни депозирахме пред  Вас/.  Същевременно  през  м.  01.2021  г.

получихме препис на неизискан от нас стенографски протокол № 72 от 09.10.2020 г. без

заличени лични данни на участващите в заседанието членове на Съвета, което оценяваме

като  готовност  на  ВАдС   да  предостави  отчет  за  своята  дейност   пред  адвокатската

общност  и  желание  на  членовете  на  Съвета  да  оповестят   пълните  преписи  от

стенографските  протоколи,  зад  които  застават  и  поемат  персонална  отговорност  за

законосъобразността  и  целесъобразността  на  изразените  позиции  и  приетите  от  тях

решения. 

След получения неизискан стенографски протокол логично очакваме в кратък срок

да ни изпратите и изрично изисканите от нас три стенографски протокола от проведените

заседания на ВАдС на 10.03.2020 г., на 29.05.2020 г. и на 12.06.2020 г.

Същевременно с настоящото отправяме второ искане за предоставяне на пълните

стенографски протоколи на ВАдС, в които са обективирани Решение № 3033 по Протокол

№  73  от  06.11.2020  г.  на  Висшия  адвокатски  съвет  за  образуване  на  дисциплинарно

производство срещу адвокат Меглена Хари Гунчева в качеството й на Председател на АС

при АК Хасково, както и препис от стенографските протоколи, в които е обективирано

решение № 2265/10.01.2020 г., взето с Протокол №55, и Решение № 2462/08.05.2020 г.,

взето с Протокол № 64 на Висшия адвокатски съвет. 

Служебно известно ни е обстоятелството, че по цитираните по-горе протоколи е

образувано дисциплинарно производство срещу Председателя на Адвокатския съвет при

Адвокатска  колегия  –  гр.  Хасково,  с  насрочено  заседание  на  състав  на  Висшия

дисциплинарен  съд  на  26.02.2021  г.   Служебно  известна  ни  е  и  информацията,  че

повдигнатото дисциплинарно обвинение срещу колегата Меглена Гунчева е по обвинение,
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че се е съобразила с Решението на Общото събрание на Адвокатска колегия – Хасково от

м.  01.2020  г.,  редом  до  всички  останали  членове  на  Адвокатския  съвет  при  АК  -  гр.

Хасково, както и че 50% от събрания членски внос на колегията за определен период не е

преведен към  Висшия адвокатски съвет. 

Основна цел на изисканите по-горе протоколи е  да се  запознаем с мотивите в

решението на ВАдС за повдигане на дисциплинарно обвинение срещу Председателя на

Адвокатския  съвет  при  Адвокатска  колегия-  гр.  Хасково,  и  да  направим  собствена

преценка за неговата законосъобразност, отчитайки относимата законова уредба, в това

число чл. 89, т. 1 от ЗА, който задължава адв. Гунчева в качеството й на Председател и член

на местния съвет при АК - гр. Хасково да изпълнява решенията на Общото събрание на

колегията,  както  и  чл.  89,  т.  2  и  т.  6  от  Закона  за  адвокатурата  съгласно  които  не

Председателят, а целият Адвокатски съвет като колективен орган следи за изпълнението

на бюджета, като  отговаря и за изпълнението задълженията на членовете на колегията.

Съгласно чл. 90 от Закона за адвокатурата Секретарят на Адвокатския съвет ръководи

дейността  по  непосредствено  изпълнение  решенията  на  местния  адвокатски  съвет  и

финансово-стопанската дейност. Правомощията на Председателя на Адвокатския съвет са

разписани  в  чл.  92  от  Закона  за  адвокатурата,  и  сред  тях  не  откриваме  персонално

задължение  за  Председателя  на  Адвокатския  съвет  да  събира,  администрира  или

превежда в полза на Висшия адвокатски съвет  дължимите вноски за членски внос. По

тези съображения за нас остава непонятно правното основание, въз основа на което е

повдигнато  обвинение  и  е  образувано  дисциплинарно  производство  срещу  колегата

адвокат Меглена Гунчева.

Припомняме Ви, че на последното проведено Общото събрание на адвокатите от

страната  през  м.  февруари  2020  г.  бе  прието  решение,  съгласно  което   Висшият„

адвокатски съвет в едномесечен срок следва да отмени Решение № 481/12.01.2018 г. по

Протокол № 13/2018 г. от заседание на Висшия адвокатски съвет, с което последният е
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увеличил месечните вноски на адвокатите към Висшия адвокатски съвет от 10,00 лв. на

20,00 лв.

Служебно известна ни е  и  информацията,  че  в  свое  нарочно решение Висшият

адвокатски съвет е отказал да образува дисциплинарно производство срещу адв. Ралица

Негенцова, по сигнал за допуснато нарушение на чл. 124, ал. 2 от Закона за адвокатурата,

който  вменява  задължение  на  Председателя  на  ВАдС  да  привежда  в  изпълнение

решенията на Общото събрание на адвокатите от страната, в това число да приведе в

изпълнение/респ.  да  осигури изпълнението на решенията от  м.  02.2020 г.  на Общото

събрание на адвокатите от страната,  едно от които посочихме по-горе,  а второто по-

значимо, което ще остави следа в историята на Българската адвокатура и неименуемо ще

доведе  до  цялостно  преосмисляне  и  промяна  на  концепцията  за  адвокатското

самоуправление и новия Закон за адвокатурата, е решението, с което за първи път  най-

висшият  форум  на  адвокатите  потърси  отговорност  на  Висшия  адвокатски  съвет  за

незаконосъобразност  и  нецелесъобразност  на  извършваната  от  него  дейност,  като  не

прие отчета на ВАдС за 2019 г.

 

До настоящия момент не ни е известно Председателят или който и да е член на

ВАдС да е  отправил предложение за  привеждане в изпълнение решението на висшия

орган на адвокатурата – Общото събрание на адвокатите от страната – за намаляване на

дължимите вноски към ВАдС от 20,00 лв. на 10,00 лв.

С настоящото изразяваме своята подкрепа към Председателя на Адвокатския съвет

при Адвокатска колегия гр. Хасково за изпълнение Решението на Общото събрание на

Адвокатска колегия – Хасково. При най-внимателен прочит на Закона за адвокатурата не

успяхме да открием правно основание, което вменява отговорност на председателите на

Адвокатските колегии, когато извършват дейност,  съобразена с решенията на местните

съвети.
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Присъединяваме  се  към  призива,  отправен  в  декларацията  на  адвокатите  от

Адвокатска  колегия  –  гр.  Смолян,   Висшият  адвокатски  съвет  незабавно  да  отмени

решението си и да оттегли повдигнатото дисциплинарно обвинение срещу Председателя

на АК – Хасково – адвокат Меглена Гунчева, както и да изпълни решението на Общото

събрание на адвокатите от страната от м. февруари 2020 г.,  съгласно което  Висшият„

адвокатски съвет в едномесечен срок следва да отмени Решение № 481/12.01.2018 г. по

Протокол № 13/2018 г. от заседание на Висшия адвокатски съвет, с което последният е

увеличил месечните вноски на адвокатите към Висшия адвокатски съвет от 10,00 лв. на

20,00 лв.“

При отказ на ВАдС да преосмисли своето решение, апелираме към провеждане на

обективен,  законосъобразен  и  справедлив  дисциплинарен  процес,  в  който  да  бъдат

отчетени в съвкупност относимите обстоятелства, посочени по-горе.

Настояваме заявлението ни да бъде разгледано на заседание на Висшия адвокатски

съвет, който да се произнесе с нарочно решение по отправените искания  и същото да ни

бъде изпратено по надлежния ред.

С уважение: 

адв. Емил Александров Георгиев, 

председател на УС на СНЦОП Обединение на свободните адвокати“„
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