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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

На свое заседание от 03.02.2020г., управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел,
извършващо  дейност  в  обществена  полза  “Обединение  на  свободните  адвокати“,  ЕИК:
205846611  (по-долу,  само  Сдружението),  взе  решение  от  името  на  всички  членове  на
сдружението да изрази своята благодарност към ръководството на САК  за осъществения диалог
и  контакта  с  ИК  към  САК,  във  връзка  с  подготовката  на  приоритетите  на  Адвокатурата  при
провеждане на ОС и изборите за органи на САК и делегати за ОСАС. Уверяваме Ви, че считаме
комуникацията за конструктивна, своевременна и коректна. 

Повишената избирателна активност на проведените избори на 26.01.2020 г., както и по
време на балотажа на 02.02.2020 г., разкри назрялата необходимост от законодателно уреждане
и  практическа  реализация  на  възможността  за  провеждане  на  изборите  по  електронен  път,
поради увеличения брой на регистрираните адвокати с право на глас в Софийска адвокатска
колегия  /над  6000  души/.  Имаме  възможност  да  се  възползваме  от  техническия  прогрес,
удобството  и  сигурността  при  осъществяването  на  таен  пряк  вот  по  електронен  път  за
осигуряване на неговото бързо, автоматизирано и точно преброяване. 

Регистрирана е разлика в две хиляди единици между адвокатите, които присъстваха на
самото Общо събрание и адвокатите,  които на следващия ден упражниха правото си на вот.
Горното  по  най-ярък  начин  демонстрира   необходимостта  от  разделяне  в  новия  Закон  за
адвокатурата  на  двата  института  -  на  отчетно  общо  събрание  и  на  изборен  процес.
Същевременно, подадените сигнали до ИК за злоупотреби с пълномощни, опити за контролиран
вот или за подмяна на вота недвусмислено сочат, че гласуването чрез пълномощник в изборния
процес е несъвместимо с  правото на тайно, лично и пряко  активно и пасивно избирателно
право. 

Използваме повода да поздравим настоящия Председател на САК - адв. Ивайло Данов и
членовете на действащия Софийски адвокатски съвет за осъществената първа крачка по време
на  техния  мандат  за  осветляване  дейността  и  отчетността  на  Съвета,  подобряване
информираността  и  условията  за  упражняване  на  професионална  дейност  на  адвокатите,
изразяващи се в оповестяване на част от протоколите от проведени заседания на Съвета, на
помесечни сведения за осъщественото разпределение на делата за правна помощ, проведените
срещи  с  ръководителите  на  съдилищата  в  гр.  София,  и  не  на  последно  място  -  за
демонстрираната готовност да дадат по-подробен отчет и отговорят на зададените въпроси по
време на проведеното Общо събрание на адвокатите от САК.

Поздравяваме и новоизбрания Председател на САК - адв. Стефан Марчев и членовете на
бъдещия Съвет, на които предстои да встъпят в длъжности всеки момент, като им пожелаваме
да реализират по-голяма част от целите си, оповестени в предизборната си програма.
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На проведеното  Общо  събрание  на  адвокатите  от  Софийска  адвокатска  колегия  бяха
приети няколко важни решения, които оценяваме като такива от първостепенно значение за
предопределяне  по-нататъшната  насока  на  дейността  на  органите  в  Софийска  адвокатска
колегия,  без  значение  от  техния  персонален  състав,  поради  което  се  обръщаме  както  към
настоящия, така и към новоизбраните Председател и членове на Съвета с призив да съобразите
общата  воля  на  адвокатите  и  в  най-скоро  време,  без  ненужно  отлагане  да  приведете  в
изпълнение приетите на 25.01.2020 г. на Общото събрание на колегията решения.  

Припомняме  съдържанието  на  решенията,  които  приехме  на  Общото  събрание  на
колегията на 25.01.2020 г.:

1. Общото събрание задължава Адвокатският съвет да публикува доклада за дейността,
отчет и проект за бюджет поне седмица преди всяко отчетно общо събрание ведно с детайлна
информация по пера; 

2. Общото събрание задължава Адвокатския съвет  занапред да дава отчет за дейността
си, като сочи какво конкретно е извършил по всяко от правомощията си по чл.89 ЗА;

 3. Адвокатският съвет следва да сформира комисия от членове на съвета и привлечени
адвокати,  които  да  взимат  становище  по  всички  законопроекти,  успоредно  с  дейността  на
Висшия адвокатски съвет; 

4. Всички адвокати, командировани по почин на Софийски адвокатски съвет на събития,
конференции  и  други  мероприятия  у  нас  и  в  чужбина,  следва  да  дават  подробен  отчет  за
дейността,  постигнатите  резултати  и  разходната  част,  който  да  бъде  публично  оповестен  в
едномесечен срок от участието им в съответното мероприятие.

5.  При гласуване на бюджета за 2020 г.  беше прието решение Адвокатският съвет да
прехвърля  от  едно  перо  в  друго  до  30%  от  заложените  разходи,  с  оглед  предоставяне  на
възможност  на  действащия  през  2020  г.  Адвокатски  съвет  да  използва  целево  гласуваните
финанси, съобразно преобладаващата воля на адвокатите от  Софийска адвокатска колегия. Тези
размествания по перата не следва да  засягат перото  Капиталови разходи (сумите, предвидени
за почивната база в Лозенец). 

6. Финансовият отчет за дейността на САС за 2019 г. не бе приет от Общото събрание на
колегията,  което  предполага  осъществяване  на  ревизия  от  КС,  за  протичането  на  която
Председателят на КС ни уведоми по време на самото Общо събрание на 25.01.2020 г. 

Оповестената  от  Председателя  на  Контролния  съвет  ревизия  се  осъществява  и
понастоящем от стария състав на действащия Контролния съвет.  За да избегнем какъвто и да е
повод  за  съмнение  относно  наличието  на  конфликт  на  интереси  или  заинтересованост  при
определяне крайния резултат на ревизията, с настоящото  отправяме предложение към Вас да
допуснете, успоредно на осъществяваната от КС ревизия, на независим одит над дейността на
съветите през последния им мандат.  Независимият одит е необходим, доколкото евентуално
констатирани  пропуски  в  заключителния  доклад  по  годишен  финансов  отчет  за  2019  г.
неминуемо  биха  поставили  въпроса  за  резултатността  и  своевременността  на  текущо
предприетата надзорна дейност на Контролния съвет през 2019 г. и през предходните години от
мандата им. Външният одит следва да се осъществи от невключени в досегашното управление
на САК адвокати със специални познания по финанси, счетоводство и контрол.  С настоящото
изразяваме нашето желание  в състава на същия одит да бъдат допуснати   представители на
Обединението на свободните адвокати като независими наблюдатели в ревизионния процес,
като ни предоставите подробна информация и документация по приходната и разходната част,
свързана с дейността на САС, ДС и КС  по отчета за дейността и по финансовия отчет за 2019 г. и
по  финансовите  отчети от  предходните  години  от  мандата  на  Съвета,  с  цел  да  гарантираме
обективност и законосъобразност на проведената ревизия.

7. За станцията, собственост на САК в с.  Лозенец, беше прието решение със следното
съдържание: 

а/ да се учреди право на строеж за трафопост; 
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б/ да не се предприемат действия по възлагане строителството на бъдещата нова сграда,
докато  АС не  представи на общото събрание  оптимизиран проект  с  по-малка  площ и пълна
проектно-сметна документация, като за целта това ще се реши на друго редовно или извънредно
ОС. 

8.  Общото  събрание  на  колегията  прие  няколко  важни  решения  за  внедряване  на
електронна адвокатура  в две направления: 

а/  задължава  избраните  делегати  за  общото  събрание  на  адвокатите  в  страната  да
подкрепят решение за законодателни промени в сегашния ЗИДЗА или бъдещ нов законопроект ,
в  който  да  се  предвиди  възможност  за  алтернативно  електронно  дистанционно  гласуване,
редом до  гласуване с бюлетини на хартиен носител; 

б/  задължава  Софийски  адвокатски  съвет  да  извърши  проучване  на  възможностите,
които  предоставя приетия  бюджет  и  до  30.06.2020 г.  да  изготви и  публикува  пътна карта за
въвеждане на електронно деловодство и електронна адвокатура, с посочени конкретни видове
дейности и срокове за изпълнение. 

Въвеждането  на  електронното  гласуване,  заложено  като  пилотен  проект  в  приетия
бюджет за 2020 г., редом до масовото включване на адвокатите както по време на избори, така и
след това -  по време на изпълнение на приетите решения от  съветите,  ще осигурят  широка
представителност  и  подкрепа  при  предприемане  на   необходимите  реформи  в  Софийска
адвокатска  колегия.  Същевременно,  единствено  прозрачността  и  отчетността  в  дейността  на
Председателя  и  членовете  на  съветите  -  Адвокатски  съвет,  Дисциплинарен съд  и  Контролен
съвет,  ще  гарантират  законосъобразност  на  техните  действия  и  целесъобразност  на
разходваните  публични  финанси,  които  не  се  ограничават  единствено  до   заплащане  на
членския внос по електронен път, нито само до осигуряване на възможност  да подаваме своите
заявления по електронен път, но така също включва и предоставяне на реална възможност ние,
адвокатите от Софийска адвокатска колегия,  да проследяваме в реално време заседанията на
Адвокатския съвет, да ни бъде осигурен своевременно пълен стенографски запис на протокола
от  проведените  редовни  и  извънредни  заседания  на  Съвета,  да  ни  бъде  предоставена
възможност да се запознаем с подробните отчети за осъществените текущи финансови разходи
на  съветите  по  пера  и  по  конкретни  дейности,  да  бъдем  информирани  с  кого  са  сключени
договорите за наем в търговския дом и при какви условия, срок и цена, да бъдат оповестени
предварително критериите за участие на адвокати в поредния международен семинар, а след
това да прочетем на сайта на САК подробен отчет на командирования колега за наша сметка и
със средства на САК, в който да докладва не само на Съвета, но и на всички нас  представената
на  семинара  добра  европейска  практика,  тенденциите  в  законодателното  уреждане  на
професията ни на територията на останалите държави от ЕС, ведно със своето предложение за
внедряване  на  добрите  законодателни  решения  и  практики  у  нас,  а  така  също  да  ни  бъде
осигурен  достъп  до  всички дисциплинарни  решения  при  заличени  лични  данни  и  т.н.  -  все
действия,  гарантиращи  прозрачност  и  отчетност  при  управлението  на  Софийска  адвокатска
колегия. 

 Използваме повода да Ви приканим да приведете в изпълнение приетите решения на
Общото  събрание  на  колегията,  като  осигурите  законосъобразност,  прозрачност  и  пълна
отчетност на своята дейност.

Още веднъж Ви поздравяваме и в лично качество за смелите, своевременни и модерни
решения, които приехме на проведеното Общо събрание на адвокатите от Софийска адвокатска
колегия.  

СНЦОП  “Обединение  на  свободните  адвокати“  изразява  своята  недвусмислена  и
решителна  готовност  да  съдейства  на  новия  Председател  и  на  членовете  на  Софийски
адвокатски съвет,  Контролния съвет,  както  и на членовете на Дисциплинарния съд в  тяхната
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дейност,  с  оглед  да  бъдат  приведени  в  изпълнение  приетите  решения  на  проведеното  на
25.01.2020 г. Общо събрание на Софийска адвокатска колегия.

С оглед значимостта на същите решения, приканваме настоящия Председател, Секретаря
и членовете на САС да осигурят техническата възможност протоколът от Общото събрание на
колегията,  проведено  на  25.01.2020  г.,  да  бъде  незабавно  оповестен  на  сайта  на  Софийска
адвокатска колегия.

С уважение:  ................................
за СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" 
адв. Емил А. Георгиев – Председател на УС
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