
До 
Висш адвокатски съвет

До
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ"

Уважаеми колеги,

Във  връзка  с  внесения  от  група  народни  представители  в
Народното събрание  законопроект за изменение и допълнение на Закона
за  адвокатурата  (ЗИДЗА) с  вх.№954-01-78/08.11.2019г.  ,  постъпил  за
обсъждане  в  Правна  комисия,  и  проведената  от  ЦОА „Кръстю Цончев“
инициатива за обсъждане на предложените за промяна членове от този
законопроект  в  адвокатската  общност,  Сдружение  с  нестопанска  цел  в
обществена полза “Обединение на свободните адвокати“, (ОСА), http  ://  
osabg  .  org  /  ,  като  основен  участник  в  дискусиите,  желае  да  привлече
Вашето внимание към следните съществени за нас адвокатите въпроси:

 С решение по т.10 на проведено Общо събрание от февруари
2019 г., ОСАС гласува изработването на НОВ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА /
ЗА/. В тази връзка настояваме да получим информация до къде е стигнала
разработката  на  концепция  за  НОВ  ЗАКОН  ЗА  АДВОКАТУРАТА  към
настоящия  момент  с  оглед  острата  критика,  която  получи  ЗИДЗА  от
множество адвокати от цялата страна и съгласието на повечето колеги с
факта, че за голяма част от предложенията няма спешност. Предлагаме по
модела на обсъждане на ЗИДЗА,  в  ЦОА,  със съдействието на ВАдС,  да
започне обсъждането на концепцията на нов закон  като за целта,
считано от февруари 2020 г., да стартира предоставянето на становища по
отделни  пунктове  от  концепцията  на  нов  ЗА  на  нарочен  мейл  адрес,
предоставен на  всички желаещи да участват адвокати. В последните дни
от  всеки  месец,  отново  чрез  ЦОА,  да  бъде  насрочвана  и  провеждана
„кръгла маса“ за дискусии по съответна точка от концепцията на
нов  ЗА на  база  постъпилите  становища  и  изразени  мнения  на  колеги
адвокати  от  цялата  страна,  които  желаят  да  участват  в  процеса  по
създаване на нов ЗА.
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 Във връзка с горното настояваме също в групата, съставена от
ВАдС за изработване на нов Закон за адвокатурата,  да бъдат включени
петима членове на СНЦОП “Обединение на свободните адвокати“(ОСА),
които  да  работят  съвместно  и  пълноправно  с  останалите  членове  на
групата.

 На проведената на 09.01.2020 г. среща в ЦОА за обсъждане на
ЗИДЗА,  експертът  поканен  от  ВАдС  –  доц.  Иван  Стойнев,  обясни  на
присъстващите  адвокати,  че  ФУНКЦИОНАЛНИЯТ  АНАЛИЗ,  предложен
при формулирането на чл.36 ЗИДЗА, е възможно да бъде изготвен от екип
в рамките на 3 до 5 месеца, като категорично потвърди, че разработката
на СНЦОП “Обединение на свободните адвокати“, (ОСА) може да се ползва
за  целите  на  анализа.  Приветстваме  възприетия  от  ЦОА  подход  и  го
определяме като голяма крачка напред,  като в тази връзка предлагаме
същата  процедура,  с  която  да  се  осигури  възможност  за  желаещите
адвокати  от  цялата  страна  да  подпомогнат  изработването  на
функционалния анализ.  За целта  следва  да  бъде установен мейл адрес,
посочен от ЦОА или ВАдС, на който да бъдат изпращани становища на
колегите  или  НПО.  Предлагаме  също  така  веднъж  месечно  да  бъде
насрочвана съвместно от ЦОА и ангажираните експерти среща с адвокати
за обсъждане на точки от функционалния анализ до завършването му.  

Убедени сме, че сте наясно за активната позиция и приноса на
СНЦОП  “Обединение  на  свободните  адвокати“,  (ОСА)  по  всички
въпроси,  касаещи просперитета на Адвокатурата, и за желанието ни да
бъдем част от една модерна и силна Адвокатура, поради което очакваме
Вашия отговор за направените предложения възможно най-скоро.

С уважение:  ..........................................

Председател на УС – адв. Емил А. Георгиев
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