
До :

1. Председателя на Софийски адвокатски съвет
2. Членовете на Софийски адвокатски съвет
3. Избирателната комисия при САК

З А Я В Л Е Н И Е

От: 
СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ 
АДВОКАТИ“, ЕИК: 205846611,
представлявано от адв. Емил Александров 
Георгиев – председател на УС

Уважаеми Колеги,

Във връзка с предстоящите избори за  делегати за  участие в Общото събрание на
адвокатите в страната, което ще се проведе през м. май 2021 г. СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА
СВОБОДНИТЕ  АДВОКАТИ“  изразява  за  втора  поредна  година  становище  относно
необходимостта  от  ясни  гаранции  за  осигуряване  на  коректни  избори  и  трайно
преустановяване на възможността за контролирания вот.

Обръщаме се към Вас с призив да предприемете възможните и необходими мерки, с
които да се осигури законосъобразност на изборния процес, като не допуснете под никаква
форма извършване на действия, които поставят под съмнение крайния резултат, в това число
да  препятствате  всяка  проява  на  контролиран  вот  като  подреждане  в  изборните
списъци/бюлетини на кандидатите за делегати по т.н. „ред на постъпване“. Подреждането по
азбучен  ред  на  кандидатите  за  делегати  в  изборните  бюлетини  през  2020  г.  бе  една
изключително  позитивна  стъпка  към  осигуряване  на  честни  и  демократични  избори  в
адвокатурата, като и през 2021 г. се надяваме да отчетете вече добрата практика и да не
допуснете старата порочна практика на контролирания вот в тези изключително важни за
адвокатурата решения, които предстои да се вземат на предстоящото ОСАС. 

Същата  грижа  за  достойно  упражняване  правомощията  на  ИК  изисква  и  по-късен
контрол, като се надяваме да въведете такава организация на изборния процес, в която ИК
да не допуска присъствие в изборните площи на лица, които нямат качеството на адвокати;
да осигури по-строг  контрол по недопускане на съвместно или опосредено попълване на
бюлетини; да осигури непрекъсната наличност и отчетност на изборните книжа, в това число
по  отношение  броя  и  достатъчността  на  изборните  бюлетини,  начина  на  тяхното
разпространение  и  отчитане  в  края  на  изборния  ден;  да  препятства  всяка  недопустима
проява на агресия и/или липса на колегиална етика и да сезира компетентните институции
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при допуснати нарушения, за които е била сезирана ИК или САС. 
Искрено се надяваме апелът ни да бъде разгледан своевременно и с  необходимото

внимание, и да не допуснете още на ниво изготвяне на списъците с кандидати за делегати да
се подредят по различен от азбучен ред начин.  

Също така, безпрецедентното участие на адвокати в последните избори на САК през
2020  г.  /1828  души  съгласно  данни,  изнесени  от  ИК/  показва  остра  необходимост  от
законодателно  уреждане  на  ниво  Закона  за  адвокатурата  на  опцията  за  гласуване  на
изборите  в  адвокатурата  по  електронен  път  като  кумулативна  възможност  на  хартиената
бюлетина, както и за предприемане на действия за програмно осигуряване и провеждане на
тестово онлайн гласуване в най-кратки срокове, още в рамките на настоящата година.

Успоредно  с  горните  предложени  мерки,  отново  Ви  напомняме,  че  осигуряването
тайната на вота изисква използване и на подходящо индивидуално обособено помещение, в
което всеки гласуващ да упражни необезпокоявано своето право на глас. 

Ангажираме се да оповестим Вашия отговор на официалната страница на СНЦОП
„ОСА“, както и в най-големите адвокатски групи във Фейсбук.

Оставаме с увереност, че ИК ще предприеме необходимите мерки за осигуряване на
демократични и честни избори. 

София, 13.04.2020 С уважение

Гр. София Адв. Емил А. Георгиев – председател на УС 
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