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До: Висш Адвокатски съвет;
Копие до: Адвокатските съвети в
страната

СТАНОВИЩЕ
От: адв. Иван Петев Демерджиев, представител на Адвокати за силна адвокатура
Относно: провеждане на редовни общи събрания на адвокатските колегии в
страната и общо събрание на адвокатите от страната
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 24 и 25-ти април 2021 г. са свикани редовни общи събрания на адвокатските
колегии в страната, които трябва да приемат годишните отчети на адвокатските
съвети, бюджета за 2021 г. на съответната колегия и да изберат делегати за насроченото
за 25 и 26 май 2021 г. Общо събрание на адвокатите от страната /ОСАС/. Същите са
свикани с обяви в Държавен вестник и на сайтовете на съответните колегии. Датите за
провеждане на общите събрания на адвокатските колегии , както и на ОСАС, са
определени със закон, което означава, че на могат да бъдат променяни с решения на
органите на Адвокатурата!
В същото време е налице заповед на Министъра на здравеопазването от
08.04.2021г., в която със срок до 30.04.2021 г. е въведена следната мярка:
т.8 "Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,
семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени
мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите и
изпитите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител,
Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални
закони..."
При това положение е ясно, че на предварително обявените и фиксирани в закона
дати 24 и 25 април 2021 г. няма как да бъдат проведени общите събрания на
адвокатските колегии , нито да бъдат избрани делегатите за участие в ОСАС на 25 и 26
май 2021 г. , без да бъде нарушена действащата заповед на министъра, която обвързва
всички физически и юридически лица в страната! Неприсъствено провеждане на ОС на
адвокатските колегии е невъзможно, поради невъзможността за техническото му
организиране в толкова кратки срокове, а дистанционно гласуване за избор на делегати
е напълно невъзможно.
Ние от Адвокати за силна адвокатура, считаме, че, ако до 24 април заповедта на
Министъра на здравеопазването не бъде променена или отменена, общите събрания не
могат да бъдат проведени! Тогава възниква въпросът, с какви делегати ще се проведе
ОСАС на 25 и 26 май 2021 г. ВАдвС обаче мълчи по този въпрос, а в колегиите в
страната той се задава вече всеки ден! Ако не бъде отправено искане до министъра за

АДВОКАТИ ЗА СИЛНА АДВОКАТУРА
WWW.ASABG.EU, CONTACT@ASABG.EU,гр. Пловдив, ул. „Висла“ № 4, ет. 3 и 4

промяна в заповедта по отношение само на ОС на Адвокатурата и при положение, че
датата на провеждане на ОСАС е твърдо определена със закон от Народното събрание,
което очевидно няма как да я промени преди 25.04.2021г., то остава единствената
възможност ОСАС да се проведе на определената дата 25.05 -26.05 2021г. с избраните
делегати за предишното ОСАС по смисъла на чл.112, ал.5, във вр. с чл.111 и чл.112,
ал.1 от Закона за Адвокатурата.
Съгласно чл. 112, ал. 5 от Закона за адвокатурата „Делегатите, избрани за общото
събрание, запазват мандата си до следващото общо събрание.“ Тъй като ново редовно
общо събрание на адвокатските колегии не може да бъде проведено, преди 25 и 26 май
2021 г., то следва делегатите, избрани на общите събрания на адвокатските колегии ,
проведени на 25 и 26 януари 2020 г. да са запазили мандата си (до следващото
провеждане на редовно общо събрание на конкретната колегия) и те да участват в
предвиденото за 25 и 26 май 2021 г. Общо събрание на адвокатите от страната.
С оглед на гореизложеното, Ние от Адвокати за силна адвокатура, призоваваме
Висшият адвокатски съвет да се произнесе ясно и еднозначно по този въпрос, като
укаже на Адвокатските съвети в страната, че в случай, че насрочените за 24 и 25 април
общи събрания на адвокатските колегии от страната, не се проведат, то следва да
организират и изпратят за участие в Общото събрание на адвокатите от страната, което
е насрочено и ще се проведе на 25 и 26 май 2021 г., делегатите, избрани на общите
събрания на адвокатските колегии, проведени на 25 и 26 януари 2020 г.
При всяко положение ВадвС трябва да се произнесе ясно и еднозначно по този
въпрос, като задължително съобрази Закона и заповедта на министъра на
здравеопазването и да стори това незабавно, с оглед на факта, че до насрочените ОС на
колегиите остават само 12 дни. Надяваме се, че и адвокатските съвети ще поставят този
въпрос с цялата му сериозност и ще изискат бърз отговор!

С уважение: ………………..
/ адв. Иван Демерджиевпредставител на АСА /

