
ДО

1.Новоизбраните органи на Софийска 
адвокатска колегия - 
адв. Сефан Марчев - председател на САК и 
Членовете наСофийски адвокатски съвет

2.Органите на Софийска адвокатска колегия 
с приключил мандат- адв.Ивайло Данов - 
бв.председател на САК и бившите членове 
на Софийски адвокатски съвет 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

Сдружение с нестопанска цел в обществена 
полза „Обединение на свободните 
адвокати“, гр. София, бул. „Васил Левски“ 
38, ет. 2

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми членове на Софийски адвокатски съвет,

С настоящото бихме искали повторно да поздравим с изборната победа, потвърдена
отВКС,  новия  състав  на  Софийски  адвокатски  съвет,  както  и  новоизбрания
председателадв.Стефан Марчев, като им пожелаем скорошно и безпроблемно встъпване в
длъжност! Очакваме прозрачно, модерно и отговорно управление на Софийска адвокатска
колегия, при което защитата на общитеинтереси на всички адвокати ще бъде единствен
пътеводител и коректив на дейността.

Очакваме в кратък срок след встъпване в длъжност да преодолеете  забавата  при
оповестяване актовете на Съвета, като всички протоколи от проведени заседания и приети
решения на САС да бъдат публикувани на интернет страницата на Софийска адвокатска
колегия в пълен обем, при заличени лични данни, касаещи единствено лицата, които не са
членове на Съвета.

В предходно становище на СНЦОП ОСА, адресирано до Съвета, отправихме покана
за провеждане на безпристрастен външен финансов одит на разходната част от отчета,
който предстои да бъде разгледан и приет на предстоящото Общо събрание на колегията.
Споделихме своите притеснения относно краткия срок за набиране на оферти, оповестен
на сайта на САК, който навежда на мисълта, че изборът на одитор бе предопределен, а
оттам опасенията ни, че резултатът от извършения одит няма да бъде безпристрастен и
професионално изготвен.

С оглед на изложените аргументи призоваваме новоизбраните членове на САС да
приемат решение за извършване на нов независим финансов одит на дейността на САС
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през предходния мандат. Да бъде отправена повторна покана за представяне на оферти до
одитори и одиторски фирми, с оглед извършване на независим финансов одит на САК за
периода  от  01.01.2015  г.  до  31.12.2020  г.,  при  разгласяване  на  предложението  по
подходящ начин, така че да достигне до максимално голям кръг лица.

Припомняме, че съгласно приетия бюджет на САК за 2020 г. на Общото събрание на
колегията предвидихме разходно перо от 40 000 лв. за провеждане на пробни избори в
електронен формат, въвеждане на електронна адвокатура, предоставяне на възможност за
работа на Съвета в електронна среда и подобряване на неговата отчетност, осъществяване
на  електронна  комуникация  с  председателя  и  членовете  на  САС,  деловодството,
счетоводството и администрацията на колегията, подаване на заявления и получаване на
документи от адвокати по електронен път, както и въвеждане на електронен регистър на
дисциплинарните  актове  при  САК.  Надяваме  се  така  определеният  бюджет  да  бъде
разходен разумно и по предназначение, като осигури в кратък срок така необходимата
модернизация и отчетност в дейността на Съвета и администрацията на колегията.

Очакваме както стария, така и новоизбрания Съвет да изготви подробен финансов
отчет  за  изминалата  година,  с  разбивка  на  сторените  разходи  и  оценка  за  тяхната
целесъобразност.

Приканваме бв.председател на САК адв.Ивайло Данов, както и членовете наСъвета с
приключил мандат да изготвят самостоятелен отчет за дейността на Софийски адвокатски
съвет, Дисциплинарния съд и Контролния съвет през 2020 г., ведно с подробен финансов
отчет за календарната 2020 г., а новоизбраният Съвет да им предостави възможност да
представят  и  защитят  така  изготвения  отчет  на  предстоящото  Общо  събрание  на
колегията, редом до своя отчет, с цел предоставяне на възможност на адвокатите за по-
добра информираност и оценкадейността на Съвета.

Пожелаваме успешен мандат на  новото ръководство на  САК, като едновременно
запазваме възможността да изискваме,  да бъдем критични и да встъпваме в ролята на
коректив на дейността на Съвета в защита общите интереси на всички адвокати!

18.03.2021 г. С почит : 
гр. София адв. Емил А. Георгиев – Председател на УС
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