ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА САС
ЧЛЕНОВЕТЕ НА САС
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ
КОПИЕ ДО ВАДС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в обществена полза
-“Обединение на свободните адвокати“, ЕИК 205846611 (по-долу, само Сдружението),
дава реална възможност за инициатива на адвокатите от цялата страна, които желаят да
предоставят своето лично време, експертиза и труд и желаят активно да съдействат за
реформа и подобряване работната среда за членовете на Адвокатурата.
Поводът за това писмо са предстоящите през месец януари 2020г. избори в найголямата адвокатска колегия - Софийската, на които ще бъдат избрани Председател и
членове на Адвокатския съвет, членове на Дисциплинарния и Контролния съвети.
Последните години тези избори станаха символ на порочна практика, при която
не са определящи състезанието на идеи, личности и платформи, а адвокатите от САК са
свидетели на задкулисно договаряне за включване в управителните органи на
определени лица (и дори предварително подготвени екипи), за които се гласува с
раздаване на списъци (от номер до номер). Всички ние сме наясно, че такава подкрепа
винаги води до зависимости. В резултат на горното, мнозинството от адвокатите са
отвратени и отказват да участват изобщо в избори, при които се допуска такъв сценарий.
Това е и основната причина за изключително ниската избирателната активност в САК
(около 3-4 % от всички адвокати в колегията). Тази ниска избирателна активност навярно
е целен резултат, спомагащ за преизбирането на едни и същи хора в органите вече
дълги години. Последните три-четири години, повече от 30 (тридесет) процента от
избраните делегати на ОС на САК си позволяват дори и да не присъстват на ОСАС (без
уважителни причини), което показва тяхната явна незаинтересованост за участие в
живота на Адвокатурата, а кандидатирането им за делегати се явява умишлено действие
във вреда за колегията, като със съгласието им да предоставят имената си за избора им
"под списък" се препятства участието на колеги, които действително имат становище и
желаят да участват в контрола над изпълнението на поетите изборни обещания.
Декларираме, че ако и тази година тази практика се повтори, свидетелите на този
порочен изборен модел ще оповестят известните им имена - както за съдействащите по
време на изборите за тази порочна практика адвокати, така и за включваните "под
списък" имена; за колегите, които въпреки избора им на делегати, не са присъствали
при провеждането на ОСАС, а ако изобщо са се явили - то е било или за да се запишат
"проформа" в избирателните списъци, или за да предоставят предварително
изготвените пълномощни на "подготвените за избори колеги".
Многобройни са случаите, в които решенията на Общото събрание на САК се
вземат от не повече от 150 адвокати (при списъчен състав от 6860 адвокати), а за избори
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на органите гласуват не повече от 7-8% от избирателите, имащи право на глас. Това
целяно води до изкривяване на вота и липса на представителност, тъй като избраните в
органите адвокати не се ползват с подкрепата и доверието на повече от 90% от
адвокатите.
Софийска адвокатска колегия се управлява от години по начин, който води до
изоставане от развитието спрямо всяка една европейска структура на адвокати.
Всяка комуникация със и от САС се осъществява изключително неефективно и
задължително аналогово (на хартия). Изумителна е практиката в края на 2019г.
адвокатите да сме принудени да закупуваме (!) някои видове формуляри (за промени в
адвокатските дружества), а други формуляри да сме принудени ги получаваме
задължително във вида, който вече е бил одобрен (от някого в администрацията) и
адвокати да ги попълват на ръка, защото колегията не е осигурила дори този
елементарен обмен да се осъществява електронно и ценящо времето и ангажираността
на професионалисти, които в ежедневието си работят на компютър и задължително
ползват Интернет. Въпреки неудобството дори и за лицата, избрани в ръководните му
органи, САС не участва дейно с инициативи за облекчаване работата на адвокатите със
съдилищата и с държавните и общински органи на територията на гр. София. Даваме
пример: електронният обмен със софийските съдилища е най-изостаналия, в сравнение
със съдилищата в останалите съдебни райони, а достъпът на адвокатите до съдебните
зали е необосновано администриран и затруднен. С тези примери далеч не се изчерпват
проблемите в колегията, но те са на най-елементарно ниво и затрудненията може да се
избегнат с елементарни инициативи и действия на управляващите органи, за
осъществяването на които са избрани.
Убедени сме, че адвокатите, които участват в ръководните органи, следва да
бъдат избирани ЕДИНСТВЕНО на база на техните професионални и управленски
качества, реализация в професията, обществен и професионален имидж. Категорични
сме, че това, което следва да бъде направено предварително е, че трябва да бъде
дадена възможност на адвокатите да направят своя информиран и свободен от
зависимости избор, въз основа на предварително предоставени идеи и платформи (с
писмено публикуване на заявленията за кандидатиране за съответните органи - в
страницата на САК, със съответна препратка за допълнителна информация, ако е
необходимо) и след преценка на професионалната биография на кандидатите.
Сдружение “Обединение на свободните адвокати“ усилено работи и
добронамерено кани колеги, които могат да допринесат с идеи за промяна на
установените порочни практики, в т.ч. и на изборните модели в Адвокатурата. В нашите
програмни документи, както и в нашата визия за модерна и европейска Адвокатура,
гореописаните изборни практики са напълно неприемливи. Декларираме готовност да
предприемем всички законови мерки и средства, за да бъдат същите незабавно
прекратени.
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Предвид гореизложеното, настоятелно Ви приканваме да бъдат спешно
предприети следните реални действия, които навярно са само минимума от полезни
предложения, но единствено в своето съвкупно прилагане биха обезпечили по-добра
управленска практика, честни и представителни избори:
1. В дневния ред на ОС на САК, оповестен чрез обнародваната в Държавен
вестник покана, да бъде предвидено задължение за представяне от всеки
кандидат за Председател на САС на неговата платформа и програма за
следващите три години, която следва да бъде публикувана на вниманието на
адвокатите чрез страницата на САК, минимум две седмици преди датата на
изборите.
Същото
гарантира
както
своевременна
предизборна
информираност на членовете на колегията, така и позволява на кандидата
първо сам да прецени годността на идеите си, а след това го задължава да
следва поетите ангажименти за политика и реформи. И не на последно място
- контролът върху последващото изпълнение ще може да бъде упражняван с
цел запазване интересите на членовете на САК.
2. В дневния ред на ОС задължително да бъде предвидена процедурна
възможност в рамките на 15 минути кандидатът да изложи своята
програма, а в рамките на мин. 30 минути за всеки кандидат за Председател
на САС, поотделно, да могат да бъдат задавани въпроси от всеки адвокат,
имащ право на глас.
3. За в бъдеще, при гласуванията да бъдат осигурени необходимия брой
паравани за гласуване, зад които единствено да може да се гласува, при
спазване тайната на вота. Изборите в САК за органи на САС, делегати на ОСАС,
и при избора на органи на ВАДС не може и не трябва да се подчиняват на
различни от общоприетите демократични принципи.
4. Настояваме за всички видове избори на САК, от 2020г. нататък, кандидатите в
изборната бюлетина да бъдат подреждани по азбучен ред, без въвеждане
на номерация, а НЕ по "реда на подаването на заявленията" или по друг,
умишлено подбран критерий, който позволява улеснено/контролирано
гласуване "по списък", "от номер до номер" и т.н.
Вярваме, че в една свободна, независима и самоуправляваща се Адвокатура
трябва да се търсят не постове за хората, които ще гласуват по определен начин, а в
органите на управление на едни толкова горди и свободни лица - упражняващите
адвокатска професия, трябва да има личности с опит и с доказан авторитет, с визия
за бъдещото развитие, които са призвани да разрешават проблемите и да служат
единствено на адвокатите.
Отделно от горното, за обезпечаване тайната на вота, СНЦОП “Обединение
на свободните адвокати“ заявява готовност да даде своя принос и позитивен
пример и да закупи първия параван, зад който да бъде проведено гласуване на
избиратели и който ще предоставяме безвъзмездно за ползване от Изборните
комисии за всички последващи избори.
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В случай, че за оставащото време до изборите не приемете тук направения
минимум от предложения или не предприемете допълнително адекватни мерки, за
да се ограничи порочната практика да се гласува контролирано и "по списък" (на
която само на последните избори станаха свидетели достатъчен брой софийски
адвокати), както и ако не обезпечите провеждането на честни и равнопоставени
избори, Ви уведомяваме, че след изборите през 2020г. ще сезираме съответните
компетентни български органи и международни адвокатски институции.
за СНЦОП "Обединение на свободните
адвокати"

адв. Емил А. Георгиев Председател на УС
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