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„Двете каки”
са тест за
почтеност
на властта
Автор Лилия Христовска
By Liliya Hristovska

Противно е да те записват
тайно и да те развяват за назидание, но още по-противно е да
си държал закона в ръце и да се
разбере, че си гледал на него като
на тефтерче за лично ползване.
Пикантните откровения в огласените разговори между бившата
шефка на СГС Владимира Янева и
съдийката Румяна Ченалова красноречиво говорят колко сложен
става животът на довчерашните
фаворити, ако ги разлюби властта.

От записите по „Яневагейт”
изплуваха имената на главния
прокурор Сотир Цацаров,
премиера Бойко Борисов, един
„Делян” и на влиятелни членове
на ВСС. От живописните описания на Янева как лично премиерът поръчал „опраскването” (заради „Червейгейт”) до обещанията на главния прокурор Цацаров
да завоалира обвиненията срещу
нея и прочее, личи, че усилията
й да запази благоразположението
„свише” са били напразни. Събеседничката й Ченалова, вече
„опраскана” към онзи момент (по
делото „Белведере”), подсказва,
че няма намерение да се примири със статуса на единствена
жертва. А когато сериалът се

завъртя и се потвърди автентичността на шушукането, Янева предпочете да не си спомня за
него. Ченалова доукраси спомените си с разкритие, че бившата є
началничка „елегантно” є е давала наставления как да се решават търговски дела. Тя сюрпризира и с новината, че и главният
прокурор е имал интерес към
висящо производство. След „очните ставки” във ВСС даде да се
разбере, че има оше много да казва. Съмненията за задкулисия в
храма на Темида бяха натрупани.
В шарения сериал едни провидяха сценарий за сваляне на правителството, други – преврат
срещу главния прокурор. Премиерът Бойко Борисов, който отдавна бе „дал” на Янева 400 г. затвор (заради „Червейгейт”), оцени чутото като разговор „между
две каки”. Главният прокурор
Цацаров пък не се почувства
„замесен”, а само „споменат” в
злополучните записи. За да не
останат извън играта, едни пропрокурорски настроени политици
дежурно поискаха оставката на
правосъдния министър Христо
Иванов.
Всички обаче се оказаха в глуха
самоотбрана, когато от Европейската комисия настояха за
обективна, независима и пълна
проверка на записите, посеяли
сериозни съмнения за търговия с
влияние между политици и

The Two Aunties
Are the Honesty Test of
All Those in Power
It is disgusting to be secretly
wired and then publicly displayed
but it is even more disgusting to
have held law in hands and to find
out that same person had looked at
it as an address book for personal
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use. Spicy leaks in the publicized
conversations between the former
head of SCC Mrs. Vladimira Yaneva
and Judge Rumyana Chenalova
eloquently speaking about life –
how complicated it becomes when

yesterday’s favs are not loved
anymore by those in power.
Yaneva-gate tapping brought the
following names to the surface: The
Prosecutor General Sotir Tsatsarov,
the Prime Minister Boyko Borissov,

position

a Delyan, other influential members
of SJC. Yaneva’s picturesque
descriptions speak about how the
Prime Minister personally ordered
the discrediting evidence (in revenge
for the Worm-gate), promises given
by the Prosecutor General Tsatsarov
to cover charges against her, etc. –
and now she said her efforts in
remaining in favorable position for
the people in high position have
been in vain.
Her chatting mate, Mrs.
Chenalova has been already
discredited at that moment – under
the Belvedere case – and implied
she had no intention to accept the
status of the only victim. When the
show became known to everyone,

and the authenticity of the whispers
was confirmed, Yaneva chose not
to remember anything. Chenalova
further enriched her memories with
the revelation her ex-boss gently
advised her how to solve commercial
matters. She also surprised
everyone with the piece of news the
Prosecutor General had a certain
interest in a certain pending case.
After being confronted at the SJC,
she clearly said she had much more
to say. Doubts about the back-stage
affairs at Themis' temple piled up.
The colorful soap-opera displayed
a story of overthrowing the
government; others considered it an
overthrow of the Prosecutor General.
The Prime Minister who had long

sentenced Mrs. Yaneva to 400 years
of imprisonment (for Worm-gate)
evaluated it as a chit-chat between
two aunties. The Prosecutor General
did not consider himself offended
but rather only mentioned in the
unfortunate tapping. In order not
to be left outside the game, certain
pro-prosecutorially-minded politicians
duly demanded the resignation of
the Minister of Justice, Mr. Christo
Ivanov.
They all proved to be in blind
self-defense when the European
Commission insisted on an objective
independent and complete inspection
of the wire-tapping – since the latter
sowed serious doubts on trade of
influence among politicians and
5
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висши магистрати. И то без
участие на замесените в случая. Зам.-председателят на ЕК
Франц Тимерманс в писмо до
вицепремиера Миглена Кунева и
правосъдния министър Христо
Иванов напомни, че „Един от показателите за напредък на България е извършване и докладване на
професионални и безпристрастни
разследвания на твърдения за
корупция по високите етажи на
властта”.
В последвалата неразбория найадекватен изглеждаше шефът на
ВКС Лозан Панов, който потърси
изход в президентството заради
неудобството на замесените в
скандала високопоставени лица
да участват в разплитането му.
Предложението му държавният
глава да сформира комисия, която обективно да огледа казуса,
обаче не срещна разбиране. Плевнелиев отказа – нямал разписани
правомощия, макар че навремето по неписани правила отказа
на Венета Марковска да положи
клетва, за да не стане конституционен съдия. А импровизираният
му ход тогава сложи точка на
тежък конфликт във властта.
Сега куражът за нетрадиционни
решения се оказа дефицитен. И
скандалът остана за разследване
под егидата на главния прокурор
и Висшия съдебен съвет (ВСС).
Дали и доколко обвинението независимо и обективно ще разплете

magistrates. All this without the
participation of those involved in that
particular case… In a letter to the
Deputy Prime Minister Mrs. Meglena
Kuneva and the Minister of Justice
Christo Ivanov, EU Vice-President
Frans Timmermans reminded „one of
the indicators of Bulgaria’s progress is
making and reporting on professional
and non-partisan investigations of
allegations of corruption in the high
levels of state authority”.
The following mess found most
adequate to be only the Head of
the Supreme Court of Cassation,
Mr. Lozan Panov, who looked for
a way out at the Presidency due
to the inconvenience of the VIPs
involved in the scandal to participate
66

in unraveling the case. His proposal
to the President – asking the latter
to form a committee and review the
case objectively, the President did
not approve; he refused because he
did not have signed approval rights –
although once pursuant to unwritten
regulations he refused to swear Mrs.
Veneta Markovska so she could not
become a constitutional judge. His
makeshift move then put a full-stop
to a bitter conflict in power. Now,
courage for unconventional solutions
proved to be deficient. The scandal
remained under the investigation
of the auspices of the Prosecutor
General and the Supreme Judicial
Council (SJC). Whether and how
the charges shall independently and

objectively unravel all facts quoted by
the former head of SCC, it is still to
be seen in future. The consequences
of the harmless chit-chat of the two
aunties are unpredictable no matter
how purposeful the presence of
Prosecution in its investigation seems.
Although judging career for Mrs.
Yaneva and Mrs. Chenalova seem
to be over, they both suggest they
know how to defend their remaining
authority and pride.
What had this Court turned to? It
was one of the most important Courts
in the country where high-profile
proceedings were resolved – ones of
large-scale financial interests and hard
trials of crimes in the high echelons
of power… What shall it be now –

position
всички факти, споменати от бившата шефка на СГС, предстои
да видим. Последствията от
„безобидния” разговор на „двете
каки” обаче са непредсказуеми,
колкото и целенасочено да изглежда присъствието на прокуратурата в разследването му. Макар
съдийската кариерата на Янева и
Ченалова да изглежда приключена,
и двете подсказват, че знаят как
да бранят остатъчния си авторитет.
В какво е било превърнато обаче едно от най-важните съдилища в страната, където се гледат
знакови дела с огромни финансови
интереси и тежки процеси за
престъпления по високите етажи
на властта, е въпросът след чутото?! Осветена бе и отчайваща
посредственост, която ни наймалко се вписва в представата за
достолепие, което би трябвало
да излъчва един съдия. В модерните държави след подобен скандал
би бил последван от порой оставки или поне извинения на височайшите замесени лица. У нас
високата камбанария на властта
свежда чутото до глуповатото
бърборене на две жени във фризьорски салон, които от скука
дъвчат държавните ни мъже.
Обидно е, че едва когато
френският посланик изрече знаменитата си фраза за „гнилите
ябълки” в системата, тръгна
обстойна проверка в СГС. Въпре-

after all we have heard about it? A
disheartening mediocrity was
revealed – this is the least one would
expect from a judge who generally has
to show dignity and power.
In other contemporary state such a
scandal would be followed by a flood
of resignations or at least excuses of
august people involved. Here the high
tower of power interpreted the wired
chat as a foolish babble of two women
at a hair-dresser’s – chats about state
men since these aunties are bored and
have nothing else to discuss.
It is offensive when the French
Ambassador said his famous phrase
about the rotten apples in the system
and then a thorough investigation was
initiated at SCC. Although magistrates

ки че от години магистратите
в него настояваха за ревизия на
управлението му.
Преди две години изтекоха други незаконни записи от аферата
„Банкя” и тогавашният градски
прокурор на София Николай Кокинов изхвърча от системата
заради недопустимия му флирт с
домакина Борисов и бившия земеделски министър Мирослав Найденов. Тогава ВСС не изчака нещата

Казусът „Яневагейт”
знаменито позиционира и
пресата. Един популярен сайт
спекулативно извади заглавие,
че ЕК настоява Цацаров да
се оттегли, докато тече
проверката. Медийна групировка
от „противоположния фронт”
едва не изпадна в гърч от
възмущение, че някой се опитва
да посегне на главния прокурор и
на правителството.
Сотир Цацаров може и да не
е нездравословно оплетен в
случая, но сляпата защита го
прави да изглежда виновен. От
услужливото подмазвачество
може да спечели някой преуспял
собственик. Но когато
журналистите забравят
съмнението: „Ами ако е вярно?”,
професията губи смисъл. И
замирисва на баничарница.

да се размият във времето. Още
на следващия ден декларира: „Независимо дали е истински или манипулиран, записът нанася тежки
и непоправими вреди върху авторитета на съдебната система и
на държавата”.
Но и сега е ясно, че без почтено
вторачване в правилата за чест,
достойнство и морал, няма да се
намери лек срещу обобщената
диагноза, че всички са маскари.

The Yaneva-gate challenged the
media, too. A popular site placed
the following title – whether a
speculation or not – saying the
EC insisted Tsatsarov to step
down while the investigation is
undergoing. A media group of the
opposite front almost got a fit of
indignation someone was trying to
reach out to the Prosecutor General
and the Government.
Sotir Tsatsarov may not be
unhealthy entangled in the case
but blind defense makes him
appear guilty. Most probably,
a successful owner of certain
assets may profit from a helpful
flattering. But when journalists
forget the doubt of „What if it
is true?”, their profession loses
its meaning. Then any case shall
surely start stinking…

have demanded its audit for years now.
A couple of years ago, other illegal
tapping – the Bankya-gate – saw light
and the then Sofia City Prosecutor,
Mr. Nikolay Kokinov, left the system
due to his unacceptable flirting with
the host – Mr. Borissov – and the
ex-Agriculture Minister Mr. Miroslav
Naydenov. Then the SJC did not wait
for things to blur over time. On the
very next day the Court declared:
„No matter if true or fabricated, the
tapping brought severe and irreparable
damage to the reputation of the
judiciary system and the State”.
It is clear: without honest staring in
the rules of honor, dignity and morality,
there will be no cure for the summary
diagnosis all are scoundrels.
7

Реформата на МВР: главоблъсканици

Vesselin Vuchkov:

Failure Is
Inevitable If We
Lack Continuity
and Consistency
88

I remember very well prof. Lazar
Gruev’s speech, Chairman of the
SCC at the Union of Jurists four
years ago, when commenting on
the judicial reform. All attempts of
judicial reform, he said, have been
accompanied by a lack of continuity
and consistency. These two are badly
missing in the reform of the Security
sector.
The reform in question started
under the 2016 draft budget and I
consider it totally unacceptable. For
two reasons: both procedural and
substantive. Procedural: the change
is unconstitutional and illegal (The
Regulations Law requires public
discussion). The Ministry of Finance
uploaded a 2016 draft budget in

Reforms at the Ministry of Interior: Conundrums

Веселин Вучков:

Неуспехът е
неизбежен,
ако липсват
приемственост
и системност

пътуване в градски транспорт на
лицата по трудов договор). Но на
извънреден Министерски съвет
(МС) на 30 октомври т. г. се обсъжда и приема съвсем друг проектозакон, неоповестен до този
момент. Премиер, министри на
отбраната, вътрешните работи
и правосъдието гласуват „за” и
изпращат проекта в Парламента. За 25 минути проектът се
„появява” на сайта на Министерството на финансите, след което
е свален. Сайтът на НС пък е
недостъпен четири дни. За броени
часове паниката пропълзява сред
всички служители. Ще споделя, че
преди четири години бях свидетел
на идентичен опит на заседание
на МС, но в разширен вариант –
внезапно появилият се проект
включваше и магистратите, а
това предизвика мое критично
изказване.

Имам релефен спомен от словото на Председателя на ВКС
проф. Лазар Груев в Съюза на
юристите преди четири години,
когато коментираше съдебната
реформа. Всички опити за съдебна
реформа, каза той, са съпътствани от липса на приемственост
и системност. Приемственост
и системност – това е, което
липсва и в реформата на Сектор
„Сигурност”.
„Реформата” на Сектор „Сигурност”, стартирала с Проек-

тобюджет 2016 г., намирам за
неприемлива. По две причини:
както процедурни, така и съдържателни. Процедурни – промяната е противоконституционна
и противозаконна (Законът за
нормативните актове изисква
обществено обсъждане). Финансовото министерство бе поставило
на сайта си в средата на м. октомври законопроект за Бюджет
2016 г., който предвиждаше еднаединствена промяна в Закона за
МВР (заличаване безплатното

Реформата обаче е неприемлива
и като съдържание. Предлаганото
решение се свежда до следното: а)
намалява се трудовият доход на
редовия служител (основно чрез
рязко намаляване на дължими
обезщетения), за да се увеличат
средствата за инвестиции и издръжка; б) целева група на експеримента са редовите пожарникари, полицаи, военни, разузнавачи
от цивилно и военно разузнаване,
ДАНС, агенция „Технически операции” (ДАТО) и МП (затворна и

mid-October and it provided a
single change in the Ministry of
Interior Act (deletion of free public
transport travel for people under
an employment contract). But an
extraordinary Council of Ministers
(CoM) on 30 Oct a completely
different draft law was discussed and
adopted, unpublished so far. The
Prime Minister, Ministers of Defense,
Interior and Justice voted con and
sent the draft to the Parliament. 25
minutes later the draft was uploaded
on the site of the Ministry of
Finance, and then it was removed.
The National Assembly site was down
for four days. Within hours panic
crept among all employees. Four
years ago I witnessed an identical

experience at a Council of Ministers
meeting, but an extended version
of it – the suddenly emerged draft
included magistrates, and this caused
my critical remarks.

(prison and escort activities): it covered
all employees without distinction
between administration and on-site
officers.
Actually this is not the reform the
Ministry of Interior needs.

The reform, however, is
unacceptable as content as well. The
proposed solution is as follows: a)
reduced labor income for regular
employees (mainly through a sharp
reduction in due benefits) in order
to increase funds for investments
and maintenance; b) the target group
of the experiment are firefighters,
police, military, civilian and military
intelligence officers, National Security
State Agency, Technical Operations
Agency and the Ministry of Justice

Let me draw your attention to a very
important fact: on April 1, 2015 (nine
months ago) the Law of Civil Officers
(LCS) finally overtook the Interior
Ministry. This content is an important
element of the administrative reform
of the Interior Ministry I supported in
Jan 2015, later re-created in the Law
of MIA of 24 February. There is a
division line drawn (albeit belatedly)
between on-site employees and
administration: labor category I shall
9
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конвойна дейности); т. е. „посяга” се на всички служители без
разграничение между администрация и останали.
Всъщност това не е реформата на МВР, която е необходима.
Насочвам внимание към един
изключително важен факт: на 01
април 2015 г. (преди девет месеца) Законът за държавния служител (ЗДСл) най-сетне „превзе”
и МВР. Това е съдържателно
важен елемент от административната реформа на МВР, която
подкрепих през м. януари 2015 г.
и бе „претворена” в промяната
на ЗМВР от 24 февруари. Защото
се начертава (макар със закъснение) разделителна линия между
служителите на „терен” и администрацията: първа категория
труд ще се присъжда на служителите „в боя”, а администрацията
се подчинява на ЗДСл и КТ – както в другите ведомства. Това
е исторически момент за МВР,
защото до 1 април т. г.
ЗДСл не намираше приложение
в това ведомство и всички държавни служители бяха първа
категория труд. Тази моя идея
почива на елементарната логика,
че кадровици, юристи, счетоводители, международна дейност,
проектанти, инспекторат и
много други звена изпълняват
дейност, идентична с тази в
държавната администрация и не

be awarded to employees fighting
the fight, while administration
shall be governed by the LCS and
the Labor Code – as it is in other
departments. This is a historic
moment for the Interior Ministry,
because until 01 Apr the LCS was
not applicable in this institution
and all civil servants were granted
labor category I. That idea of mine
is based on simple logic: officers,
lawyers, accountants, international
activities, designers, inspectors
and many other units perform an
activity identical to that in the state
administration and should not enjoy
any social compensation inherent
to police officers, firefighters,
etc. I emphasize realigning the
1010

бива да ползват всички социални
компенсации, присъщи на полицаи,
пожарникари и пр. Подчертавам,
преподчиняването на администрацията на ЗДСл е реформа,
която вече е необратима за
МВР: След 01 април са назначени
стотина служители по ЗДСл, а
обявените конкурси разкриват

„Всъщност това не е
реформата на МВР,
която е необходима”

наличие на огромен интерес! За
всичко това трябва да се говори
на висок глас!
Разбира се, основателен е въпросът: действащите служители
на административни длъжности в
МВР могат ли да трансформират
дейността си по ЗДСл, вместо да
останат първа категория труд?
Това – естествено – е възможен
и желан вариант. Но се изисква
целенасочено финансиране точно
за тази част от реформата: да
се изплатят еднократно дължимите обезщетения на тези лица,
след което правоотношението
им да се ситуира по ЗДСл. Аз съм
привърженик на този вариант
на административна реформа,
но при отказ на МФ да изплати
обезщетенията остава единствената възможност промяната да
се отнася само за новоназначени
(след 01 април) административни
служители.
Независимо от това без преувеличение може да се каже, че
този исторически пробив найсетне обхвана и МВР: След 01
април 2015 г. администрацията
поетапно се трансформира към
ЗДСл (това се отнася и за администрациите в ДАНС, ДАТО,
МП, разузнаване).
Но дали трябва да се спира до
тук? Не. Пътната карта на реформите в МВР, която очертах
през м. януари 2015 г. и която по-

administration pursuant to the LCS
is a reform already irreversible at
MIA: after 01 Apr there were about
a hundred employees hired pursuant
to the LCS while announced job
positions were given huge interest!

„Actually this is not the
reform the Ministry of
Interior needs”

Everything has to be spoken in a
loud voice!
Of course, a legitimate question
is: can current employees of

administrative positions in the
Interior Ministry transform their
work under the LCS, rather than
remain under labor category I?
This – of course – is a possible and
desirable option. But it requires
targeted funding precisely for this
part of the reform: due benefits have
to be paid once to these individuals,
then their relationships shall be
found pursuant to the LCS. I am
a supporter of this option of the
administrative reform, but in case
the Ministry of Finance refuses
to pay benefits, the only option
remaining is the change to be
applied only to new administrative
recruits (after 01 Apr).
Nevertheless, without
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казва честно цялата емпирична
база и състояние на МВР, включва
още две съществени стъпки:
редуциране на администрацията чрез намаляване на общия
брой и снижаване на ръководните
нива.

„През лятото на 2015 г.
администрацията не само
не беше намалена,
а разроена”

Това означава: а) постъпателно
намаляване на административните щатове с до (приблизително)
30%; б) ограничаване на ръководните нива в администрацията
(там се „източва” огромен финансов ресурс) – чрез намаляване броя на административните
дирекции и снижаване позициите
с поне две степени (дирекциите
в централната сграда на министерството трябва да станат

сектори и т. н.). Но през лятото
на 2015 г. администрацията не
само не беше намалена, а разроена: дирекциите в МВР се увеличиха с още една.
Изразявам лична подкрепа на
пенсионната реформа в МВР,
осъществена през лятото на
2015 г. Включването на минимална възраст за пенсиониране
е естествено продължение на
задължителното увеличаване на

exaggeration, one can say this
historic breakthrough finally covered
the Ministry of Interior: after 01
Apr 2015 administration shall be
gradually transformed pursuant to the
LCS (this applies to administrations
at National Security State Agency,
Technical Operations Agency,
the Ministry of Justice, and the
Intelligence Agency).

of employees, and reducing
management levels.

But shall we stop here? No. The
Interior Ministry reform roadmap I
already outlined in Jan 2015 shows
fairly all empirical base and condition
of the Ministry of Interior including
two more essential steps:
reducing of administration
by reducing the total number

This means: a) the progressive
lay-off of administrative staff up to
(approx.) 30%; b) limiting management
levels of the administration (thus
eliminating draw of huge financial
resources) – by reducing the number
of administrative departments and
lower positions of at least two levels
(departments in the central building
of the Ministry must become sectors,
and so on). But in the summer of
2015 the administration not only was
not reduced but it was further rebranched:
There was an increase in number
of MI departments.

осигурителния стаж за придобиване право на пенсия, предприето
преди четири години (от 25 на 27
години). Единственото ми възражение е отворената възможност
служители на МВР да продължат да заемат длъжностите
си до 60-годишна възраст, след
като упражнят право на пенсия
с навършване на 52 г. (получат
обезщетения и започнат да получават заплата). Негативите тук
са от управленска гледна точка:
а) тези работещи пенсионери ще
ограничават и „притъпят” трудовите си усилия с оглед безпроблемното получаване на заплата
и пенсия едновременно; б) през
следващите 7-8 години ще се получи „запушване” на кариерното
развитие на „низовите” служители, доколкото голяма част
от ръководните постове ще се
заемат от работещи пенсионери,
чиято основна цел е безпроблемното получаване на пенсия и заплата, без желание да напуснат
поста по свое желание.
Нека да обобщя: приетата
от МС „реформа” има три неблагоприятни последици: а) на
01 ноември 2015 г. заплатите в
съдебната система се увеличиха
с 12% – така „ножицата” във
възнагражденията между служителите на МВР и магистратите
се разтвори необосновано; освен
това се запазва положението магистратите да работят до

I express personal support in
the pension reform at the Interior
Ministry carried out in the summer
of 2015. Inclusion of minimum
retirement age is a natural extension
of the compulsory increase of the
qualifying period for entitlement
to a pension undertaken four years
ago (from 25 to 27 years). My only
objection is the open opportunity
Interior Ministry officials continue
holding office until the age of 60
after having exercised their right to
a pension by age 52, (they receive
benefits and begin receiving salary).
The negatives here are from a
management point of view: a)
working pensioners shall restrict and
dull their labor efforts in order to
11
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65-годишна възраст с 20 заплати обезщетение при напускане;
б) „пося се” недоверие между
политическото ръководство на
МВР и служителите; изобщо –
думата „реформа” поражда вече
само и единствено съмнения за
полу-криминална измама на служителите и обясними притеснения; в) прокара се разделителна
линия на омраза между съсловието на военни, пожарникари,
полицаи, разузнавачи (от една
страна) и останалите обществени слоеве (от друга).

„Познавате ли
добросъвестен полицай,
който да е забогатял от
трудовия си доход?”

Нека всички се замислят:
познавате ли добросъвестен
полицай, който да е забогатял
от трудовия си доход? А това е
най-драматичната последица от
неразумното решение на Правителството, която ще има дълъг
и тревожен резонанс. В условия
на ескалиращи предизвикателства пред националната сигурност подобно институционално
поведение може да се оцени
като непремерено и недопустимо.

smoothly receive salary and pension
at the same time; b) over the next
7-8 years there will be a „blockage”
of career development of lower-level
employees while the majority of
leadership positions shall be occupied
by working pensioners whose primary
objective is the smooth receiving of
pensionable salary, without having the
desire to leave office voluntarily.
Let’s wrap it: the reform adopted
by the Council of Ministers has three
adverse effects: a) on 1 Nov 2015
judicial salaries were increased by
12% – the so-called scissors-like gap
in wages between Interior Ministry
employees and magistrates was
groundlessly wide open; furthermore it
keeps magistrates working until age 65
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„Let’s give it a thought: do you know a conscientious police
officer who got rich from labor income only?”

together with 20 salaries compensation
paid upon leave; b) mistrust was sown
between the political leadership of
the Interior Ministry and employees;
in general – the word „reform” now
raises only doubt for the semi-criminal
deception of employees and obvious
concerns; c) there is a dividing
line of hatred drawn between the
military officers, firefighters, police,
intelligence (on the one hand) and the
rest of society (on the other).

Let’s give it a thought: do you
know a conscientious police officer
who got rich from labor income
only?
And this is the most dramatic
consequence of the unwise
government decision – it shall
surely have a long and disturbing
resonance. In times of escalating
challenges in terms of security, such
institutional behavior can be assessed
as unmeasured and inadmissible.
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Правосъдие в отвод
Трета година съдии от Софийски градски съд масово отказват да влязат по дело на скандален
жалбоподател, заради отказите обаче бизнесмен търпи финансови загуби.
Автор Лилия Христовска
By Liliya Hristovska

Докато политиците си вадят
очите за съдебната реформа,
която отдавна трябваше да е
реалност, проблемите в третата власт продължават да се
трупат на гърба гражданите.
Не са редки случаите, когато
вместо експедитивно правосъдие
хората търпят загуби и разочарования от липсата му.
В капана на професионалното
безсърдечие е попаднал и строителният предприемач Искрен
Миланов от София, който потърси съдействие от медиите, за
да припомним на магистратите,
че работата им е да прилагат
законите, а не да бягат от дела.
Вече трета година фирмен имот
на бизнесмена е под възбрана, но
делото, заради което той е блокиран, не може да „влезе” в съда.
В случая съдиите не желаят да го
гледат заради скандалния опонент
на предприемача. Историята на
Миланов е показателна и за безсилието на правосъдието да се
справя с недобросъвестните си
клиенти, които нахално злоупотребяват с авторитета му. Казусът гъмжи от сюрреалистични
етюди.

риален акт.
Близо пет години по-късно, на
17 април 2013 г. управителят на
дружеството Искрен Миланов е
изненадан като от гръм от ясно
небе, че е възбранен скъп имот на
фирмата му заради неизпълнени
задължения към коректния купувач
Момчил Добрев. Оказва се, че в
Софийския районен съд Добрев е
завел жалба за пропуснати ползи
и нанесени вреди от „Вълканов и
Миланов” ООД. Добрев твърди, че
през 2007 г. той е заплатил този
път наведнъж 75 хил. лв. за още
един – офис №5, но фирмата на
Миланов не му го е прехвърлила.
Молбата е придружена с разписка
за извършено еднократно плащане – но кой знае защо посочената
сума е 75 750 лв., т.е. по-висока от
„договорената” и Добрев си иска
съда да му върне парите, а като
гаранция, че ще ги получи, настоява да бъде наложена възбрана на
друг фирмен имот. И не само –
претендира ни повече ни по-малко
за сумата от 141 990 лв., в която
е сумирал всички „претърпени вреди и пропуснати ползи”.
Предприемачът Миланов е

категоричен, че дружеството
му никога не е продавало втори
имот на Добрев. Твърди, че парафът под т. нар. договор „дори не
наподобява” подписите на нито
един от тримата съдружници във
фирмата. Под договора липсва и
печатът й, който е задължителен
атрибут при подобни сделки. Убеден, че „смъртта на един от съдружниците му Михаил Вълканов,
починал на 25 юни 2012 г., е родила блестящата идея на Добрев да
сложи ръка върху чужд имот”. Не
е случайно, казва той, че върху т.
нар. договор стояло името на покойния му съдружник.
Преди близо три години предприемачът е бил убеден, че в найскоро документната измама ще
лъсне в съда. И всеки ще получи
своето в тази жалка история.
Надеждите му се оказват твърде
преждевременни!
Най-напред исканата от Момчил Добрев възбрана не минава
лесно в Софийски районен съд –
на няколко пъти съдия Любка
Голакова отказва да наложи обезпечение върху посочения от него
имот. Отказва да освободи

Бизнесменът Искрен Миланов
The businessman Iskren Milanov

Историята
В далечната 2007 г., на 23 август, софиянецът Момчил Добрев
закупува на 10 вноски от строителното дружество „Вълканов
и Миланов” офис №4 в строеж
в един от добрите столични
квартали за 42 хил. лв. Сделката приключва коректно, Добрев
заплаща стойността на офиса,
получава съответните разписки
и стандартната фактура с включено ДДС за това, както и нота13

Клиенти на Темида
Добрев и от държавна такса по
бедност заради противоречия с
Търговския регистър, нещо, което
по-късно е докарало много ядове
на съдийката. Като не е признат
за социално слаб Добрев трябва
да внесе държавна такса от 4%
върху претендираната сума. Тъй
като не може да си позволи това,
той свежда претенцията от 141
990 лв. на ... 5000 лв.! Тъкмо когато е намалил драстично размера
на иска си, изненадващо съдия
Голакова издава обезпечителна
заповед и на практика за претенция от 5000 лв. „заключва” имот
за близо половин милион лева. А
като гаранция за скъпото обезпечение на Добрев е определена едва
сумата от едва 1000 лв.
Естествено, предприемачът
Миланов обжалва пред по-горния
СГС възбраната като прекомерна,
а Добрев оспорва отказа да бъде
освободен от държавна такса и
т. н. Подобни „предстартови” въпроси се изчистват за месец-два,
преди съдиите да се захванат със
същинския въпрос – купувал ли е
Добрев втори офис и основателни
ли са претенциите му към фирмата на Миланов и т.н., обясняват
адвокати по случая.
Срок за решение обаче няма.
Трета година нито един съдия
от СГС не желае да се произнесе
по жалбите на двамата заради
участието именно на Момчил
Добрев в делото.
До септември т. г. 47 от близо
90-те съдебни състава на СГС са
си направили отвод. Стигнало се е
дотам административни ръководители да указват „делото да се
докладва за преразпределение, докато бъде определен съдия докладчик, готов да го приеме и разгледа”. Но както е тръгнало въпросът ще иде за решаване я в Пазарджик, я в Перник или в странство,
ако и останалите съдебни състави
на СГС откажат делото.
Защо се случва това, питаме
новия председател на СГС Калоян
Топалов.
„Логично е, казва той, съдиите
да не искат да гледат дела, по
които търпят обидни квалификации и клетви от тези, които са
ги завели”. Научаваме, че Момчил
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Добрев е един от емблематичните четирима-петима души,
които са превърнали завеждането
на дела в хоби. Съдят държавни
институции и частни лица, затрупват инстанциите с неоснователни жалби, обиждат магистратите, а после се опитват да
изкарат по някой лев от държавата за бавно правосъдие и т.н.
Кошмарът на магистратите.
Пред името си Добрев е поставил титлата „Лорд” и „професор”, а в пресата се представя
за „немски, австрийски и швейцарски” възпитаник и специалист
по икономика и право. Завежда
ефектни дела из цялата страна
за бомбастични суми, които впоследствие намалява, като оставя
впечатление, че все е кяр да спечели някой лев. Съдил е (безуспешно) дори малолетния си син за ...
3 млн. лв. обезщетение за обида и
клевета, след изказване на момчето, че го е биел като дете. В СГС
има над 100 дела, а само по едно
от тях отводите, направени от
съдиите или поискани от него, са
над 97.
Наричат го „кошмарът на магистратите” заради страстта му
да съди съдии и прокурори, ако не
е доволен от решенията им. Заради отказа на съдия Голакова да го
освободи от държавна такса, например, той я е обвинил в оклеветяване. Поискал й е обезщетение
за морални вреди от 1 млн. лв.,
което по-късно намалява на 500
хил. лв., плюс над 100 хил. лв. за
материални щети. Е, трудно ще
препечели от едно решение, взето от магистрат в рамките на
служебните му задължения, но пък
нищо не пречи да опита. Пък и
престижно е някак да къса нервите на съдията!
С уникален аргумент Добрев
е поискал да бъде сменен съдебния състав в СГС по жалбата
му срещу Голакова, защото там
имало „Една к..ва и проститутка
съдийка, която го клевети и ходатайства срещу него” – тук Добрев визира бившата си съпруга,
но не е открит за коментар на
блестящите си аргументи. Инак,
най-големият „порок” на бившата
му половинка (срещу която също

води не едно и две дела) е, че е
съдия в СГС, поради което пък
без да пести безобразни епитети,
прави отводи на колегите є.
Възмутително, разбира се. Но
вместо да бъде засипан от глоби
за обида на правосъдието, съдиите предпочитат да не му виждат
очите?!
За правата и злоупотребите.
Всеки има право да защитава
интересите си, но без да злоупотребява с чуждите, а масовите
отводи в подобни случаи по-скоро
насърчават злоупотребите с права вместо да ги пресичат.
Като гаранция за обективно
правосъдие законът позволява на
магистратите да се оттеглят
от дела, ако по една или друга
причина безпристрастието им е
разклатено. Има случаи, когато
това е повече от задължително,
но има и такива, за които трудно
може да се намери обяснение. Безспорно е, че масовото нежелание
на съдиите от СГС да участват
в делото „Добрев срещу Миланов”
се оказва заразително. Отводи по
него правят вече и новопостъпили
младши съдии, макар да е очевидно, че като ново попълнение в
съда, те не са могли да създадат
каквито и да е спорни взаимоотношения дори с бившата съпруга
на лорда Добрев.
Факт е, че масовите откази
отдавна са тема за размисъл в
магистратската гилдия. Неслучайно етичната комисия на СРС е
обявила неоснователния отказ от
дела за нарушение на Етичния кодекс на магистратите. Предстои
и ВСС да вземе отношение по
проблема. Трудният въпрос е кой
ще даде дефиниция кога един отвод е основателен и кога не, казва
съдия Калоян Топалов.
Сега този въпрос е предоставен изцяло на вътрешната преценка на магистратите. Отводът не подлежи на контрол нито
от административния ръководител, нито по реда на горните
инстанции. Затова самоконтролът е важно качество, но когато
не е на ниво, каква е пречката
основателността на отказите
да се преценява от по-високите
инстанции, така както е при раз-
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следващите? Ако имаше подобно
правило в закона, предприемачът
Искрен Миланов поне би опитал
да спре епидемията.
„Моето лично убеждение е, че
съдията трябва да има по-висок
праг на търпимост по отношение на личното си достойнство”,
напомня Калоян Топалов. Убеден
е, че вулгарното поведение не винаги засяга безпристрастността
на магистрата, който може да
си свърши работата, без да се
превръща в жертва на манипулации.
Неизбежният Страсбург!
Докато се търси автор на найточната дефиниция на проблема,
същинският въпрос в конкретния
казус – истински или лъжлив е
интересът на лорда Добрев към
имотите на строителното дружество на Миланов. От 2013 г.
досега е факт, че спорът не
може да прекрачи прага на съдебна зала! Затова пък съдийските
отводи заради ищеца реално
наказват ответника Искрен
Миланов, чиито интереси са засегнати сериозно, а като страна
по делото, той разчита на правосъдие. Трета година имот, купен
с инвестиционна цел, стои блокиран. Загубите от това, по сметки на предприемача, са близо
160 000 лв. Докато делото е
висящо пред гражданския съд
прокуратурата пък не може да
разследва има ли в случая документно престъпление.
И знаете ли какво следва? Претърпените вреди Миланов ще си
навакса като обезщетение от
държавата, която с лекота ще
осъди в Страсбург. А масовите
отводи на финала ще се окаже, че
наказват данъкоплатците, с чиито пари ще бъде платено обезщетението. Но още по-куриозното е, че и Момчил Добрев,
от когото съдиите бягат като
дявол от тамян, хипотетично
също може да се сдобие с чек за
мудно правосъдие, именно заради
направените отводи!
Разликата е, че едни се облагодетелстват от провокациите, на
които правосъдието се поддава,
а други търпят реални вреди от
липсата му.

Председателят на СГС Калоян Топалов
Chairman of SCC Kaloyan Topalov

Justice Recusal
Third year Sofia City Court judges all refuse to start a case of
an infamous appellant’s but due to refusal, a businessman suffers
financial losses.
While politicians fight on the
judicial reform – it had to become
reality long time ago – problems
in the third power continue piling
on citizens’ backs. Not infrequently
instead of expeditious justice,
people suffer losses as well as
disappointments when it is absent.
Builder Iskren Milanov from
Sofia has fallen in the trap of
professional callousness – he sought
assistance from the media to remind
the judges their job is to apply
the law, not to shirk from court
cases. Three years passed, and the
businessman’s company property is
under foreclosure, but the case it
is blocked for, cannot „enter” the
court room. In this case, the judges
do not want to resolve on it because
of the infamous opponent of the
builder. Milanov’s story is indicative
of powerless justice when dealing with
unscrupulous clients who blatantly
abuse its authority. The case is full of
surreal scenes.
History
Back in 2007, on August 23, Sofia’s

resident Momchil Dobrev purchased
in 10 installments office №4 under
construction – from Vulkanov and
Milanov’s construction company – in
one of the best metropolitan areas,
for BGN 42 thousand (some EUR
22,000). The deal was closed correctly,
Mr. Dobrev paid for the office, and
he received the respective receipts and
the usual VAT invoice for it as well as
a notary deed.
Nearly five years later, on April 17,
2013, the manager of the company
Iskren Milanov was surprised as by
a thunderbolt: he had an expensive
company property under interdiction
because of non-executed obligations
(liabilities) towards the correct buyer
Momchil Dobrev. It turned out
Dobrev had filed an appeal with Sofia
District Court for lost profits and
suffered damages by Vulkanov and
Milanov Ltd. Dobrev said in 2007 he
paid this time BGN 75 thousand in
a single payment for another estate,
office №5, but Milanov’s company did
not make the transfer of documents.
The application had a one-time
payment receipt attached – but who
15
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knows why that amount was BGN
75,750 – i. e. higher than the agreed
one, and Dobrev wanted the Court
to return the money; meanwhile as a
guarantee to receiving it, he requested
for the foreclosure of another
company property. And not only that;
he claimed no more or less for the
amount of BGN 141 990 – summing
all damages and lost profit.
Entrepreneur Milanov stands
adamant his company has never sold
a second property to Mr. Dobrev. The
former claims the signature under the
so called agreement does not even
look like the signatures of any of
the three partners in the company.
The company stamp is also missing
at the end of the agreement; being a
mandatory feature in such deals. He
is convinced the death of one of his
associates, Michael Vulkanov, who
died on June 25 2012, gave Dobrev
the bright idea to put a hand on
another person’s property. It is no
coincidence, he says, the so called
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agreement had the name of his late
partner.
Almost three years ago the
entrepreneur was convinced document
fraud would be easily proved in court.
And everyone would get what they
deserved in this pathetic story. His
hopes proved too untimely!
First, the requested by Momchil
Dobrev foreclosure did not pass easily
at Sofia Regional Court – several
times judge Lyubka Golakova refused
to impose a lien on the property
given by him. She refused to permit
Dobrev not to pay state fee due to
poor social conditions – because of a
conflict with the Commercial Register,
something that later brought many
troubles to the judge. Since Dobrev
was not recognized as indigent he
had to pay a state fee of 4% of the
amount he claimed. Because he
could not afford it, he reduced the
claim from BGN 141,990 down to ...
BGN 5,000! Just after he drastically
reduced the amount of his claim,

surprisingly judge Golakova issued a
protective order and a claim of BGN
5,000 „blocked” a property amounting
nearly half a million levs. In order
to pledge Dobrev’s expensive security
the amount of only BGN 1,000 was
assigned.
Naturally, the entrepreneur Milanov
appealed the injunction at the higher
SCC as excessive and Dobrev disputed
the refusal to be exempted from
stamp fees and so on… Such prelaunch issues are cleared for a month
or two before judges engage with the
actual question – has Dobrev ever
purchased a second office; are his
claims reasonable towards Milanov’s
company, etc. – as lawyers in the case
explain.
No deadline for the resolution
This is the third year no SCC judge
wants to rule on both appeals –
because of Momchil Dobrev’s
involvement in this case.
By September 2015 47 of nearly 90
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judge panels at SCC have objected.
Things went so far that administrative
managers indicate „the case should
be reported for redistribution, until a
judge secretary is being appointed –
ready to accept and review the case”.
But the matter may surely go for
resolving at Pazardzhik or Pernik
Court or even abroad, if other SCC
judge panels refuse the case.
Why is this happening, we ask the
new SCC Chairman, Mr. Kaloyan
Topalov.
„It makes sense, he says, judges
do not want to hear cases when they
have to tolerate insulting and swearing
from those who had appealed. We
learnt Momchil Dobrev is one of the
iconic four-five people who have made
prosecutions their hobby. They sue
state institutions and individuals, pile
groundless appeals at departments,
they offend magistrates, and then try
to make a couple of euro on slow
justice, for example.
Magistrates’ nightmare
Dobrev has placed the title
„Lord” and „professor” before his
name, while presenting himself for
the media for being a „German,
Austrian and Swiss” graduate and
specialist in economics and law.
He files outstanding cases around
the country claiming huge amounts
and subsequently decreases them,
leaving the impression there is
always a possibility to earn a euro
or two from the Court. He appealed
(unsuccessfully) against even minor
son... for the amount of BGN 3
million – on damages for defamation,
after the boy said he was beaten as a
child. The SCC has 100+ such cases;
over 97 are judges’ refusals to resolve
a certain case.
They call it „the magistrates’
nightmare” because of his passion to
appeal against judges and prosecutors,
if not satisfied with their resolutions.
Since judge Golakova refuse to
permit him not to pay the due
state fee, for example, he accused
her of defamation. He asked for
compensation from her for moral
damages – amounting BGN 1 million;
later he reduced the amount to BGN
500K, plus additional BGN 100K –
for material damage. Well, he can
hardly hit the jackpot with a single
resolution issued by a magistrate while

the latter was performing his duties,
but nothing prevents a try. Also, it is
prestigious somehow to tease judges!
Dobrev – providing a unique
argument – asked the SCC Chamber
to be replaced in on his appeal
against judge Golakova because there
was a „judge b-tch and hooker” who
spoke calumny and arbitrated against
him” – here Dobrev referred to his
ex-wife, but he was not reached to
comment on his brilliant arguments.
Otherwise, the biggest „flaw” of his
former spouse (he also had appealed
more than a few cases) is a SCC
judge, and therefore he does not
spare outrageous names and asks her
colleagues to be replaced in his cases.
Outrageous, of course. But instead
of being piled by fines for contempt
of justice, judges prefer not to see him
in the court room…
Rights and abuses
Everyone has the right to defend
their interests, but without abusing
others’ interests; mass revokes in such
cases rather encourage abuse of rights
instead of stopping it.
As a guarantee of fair justice,
the law allows judges to revoke on
cases if for one reason or another,
their impartiality is shaken. There
are cases where this is more than
mandatory, but there are those it
is difficult to find an explanation
about. Undoubtedly, the widespread
reluctance of SCC judges to
participate in the Dobrev against
Milanov case proved contagious.
There have already been revokes by
junior judges, although it is obvious as
a new addition to the court, they were
unable to establish any contentious
relationships even with lord Dobrev’s
ex-wife.
The fact is mass revokes have long
been subject of discussion in the
magistrate guild. Not surprisingly, the
SCC ethical committee announced
unfounded refusal of proceedings
to be a violation of the magistrates’
Code of Ethics. Even the SJC should
comment on the issue. The difficult
question is who shall define when a
revoke is legitimate or not, says Judge
Kaloyan Topalov.
Now this issue is left entirely to
the internal discretion of magistrates.
A revoke shall not be subject to any
control by the administrative head or

under the procedure of the aforesaid
instances. So self-control is an
important quality, but when it is at the
necessary level, what is the obstacle
merit of revokes to be judged by
higher courts, as in the investigation?
If there were such a rule in the law,
the entrepreneur Iskren Milanov
would at least have tried to stop the
epidemic.
„My personal belief is a judge
should have a higher threshold of
tolerance in regards to their personal
dignity”, reminds us Kaloyan Topalov.
He is convinced vulgar behavior
does not always affect a magistrate’s
impartiality – who can do their
job without becoming a victim of
manipulation.
Strasbourg’s inevitable!
While looking for the author of
the most precise definition of the
problem, the real question in this
case – true or false is lord Dobrev’s
interest in the properties of Milanov’s
construction company. From 2013
until now the fact is the dispute
cannot cross over the threshold of
the court room! On the contrary,
judge revokes – because of the
appellant – do actually punish the
defendant Iskren Milanov whose
interests are seriously affected, but
as a party in the case, he relies
on justice. Third year in a row,
property bought for investment
purposes, remains blocked. Losses
are nearly BGN 160,000 – as
estimated by the entrepreneur.
While the case is pending at the
Civil Court, prosecution cannot
investigate whether there is a crime
documentary.
And now what? Damage suffered
by Milanov he shall compensate from
the state – by taking it to the Court
in Strasbourg. Whereas mass revokes
shall finally turn to be paid by the
taxpayers whose money shall pay the
compensation. But even more curious
is that Momchil Dobrev – although
judges run away like the Devil from
incense, hypothetically can also get
a check – on the grounds of slow
justice, precisely because of these
same revokes!
The difference is that one benefit
from provocations justice surrenders
to while others suffered real damage
from the lack of it.
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Проф. Иван Тодоров:

Безконтролният
достъп до касационно
правосъдие уврежда
правата на гражданите
Васил Чобанов
Vassil Chobanov

Сега отново сте в екип, който
предлага промени в АПК. Защо се
това налага?
Нека да започнем така –
фактически АПК се оказа може
би най-добре направеният български кодекс, след като ЕК във
всичките си доклади досега не
е отправила нито една критика към него. Това ме кара да се
чувствам удовлетворен, че бях
един от четиримата докладчици
на екипа, изготвил проекта за
АПК. А той не само кодифицира
уредена вече материя, но създаде изцяло нова нормативна база.
Например преди АПК нямаше
процедура за изпълнението на административните актове. Те се
издаваха, но практически нямаше
механизъм за изпълнение, когато
актовете бяха в полза на граждани и организации. За първи път
беше въведено едно революционно
правило: в който клон на правото
пораждат последици административните актове, по този ред ще
се изпълняват и самите актове.
Ако, например, последиците са
гражданско-правни, те се изпълняват по реда на ГПК. Сега, след
като са минали 10 години от създаването на първия административно-процесуален кодекс, вече се
появяват слабости. Те вероятно
не се забелязват веднага от вън-
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шен наблюдател, но се усещат
осезателно от хората, които
се занимават с административно право. Да вземем, например,
критерият за същественост на
процесуалните нарушения при издаването на акта. Необходимостта от конкретна преценка дали
нарушението се е отразило или е
могло да се отрази върху съдържанието на акта доведе до противоречива съдебна практика, която
клони към това, че на практика
всички нарушения са несъществени. Съдът е задължен да изследва
изцяло законосъобразността на
акта, вкл. и по същество. След
като установи как стоят нещата по същество, на съда не му
е необходимо да преценява съществеността на процесуалните
нарушения. Предложението ни е
следното: ако съдията започва с
проверка дали има съществено нарушение, кодексът му казва кои са
съществените нарушения. А ако
нарушението е съществено, той
не си губи времето да изследва
законосъобразността на акта в
неговата цялост.
Съобщенията и призоваването
са морално остарели и следва да
бъдат уредени наново и из основи.
Много спорове предизвика увеличаването на съдебните такси.
Отново ще чуем аргументите на
противниците на вдигането на
съдебните такси в административното правораздаване, защото така се слагала пречка пред
правото на гражданина да спори
с администрацията. Това сме го

чували през годините...
Много ми е тъжно, че хора,
които не са се занимавали с административно право, са готови да
вдигат лозунги в защита на достъпа до правосъдие, да говорят,
че се нарушават права на гражданите. А най-тъжно е, когато
коментарите са от хора, които
не са се занимавали с право – все
едно аз да коментирам, например
интегралните схеми в телевизора. За мен най-сериозното посегателство на правата гражданите
е когато те получават незаконосъобразно и/или бавно правосъдие. Таксата за завеждането на
делото, когато то е на последна
инстанция, не е посегателство
върху правата на гражданите.
Нека да знаем, че освен фискалния
ефект, държавната такса е една
от основните фактически защити
срещу неконтролируемото струпване на дела в последната съдебна
инстанция. Понеже таксата е 10
лева за гражданите и 25 лева за
организации, независимо дали си
прав, има практически безконтролен достъп до правосъдие. Резултатът е задръстен Върховен съд,
който няма време да уеднаквява
практиката си. Гражданите получават противоречиви решения,
което е възможно най-грубото
посегателство срещу правата им.
Добре е издаването на акта да
е принципно безплатно. Добре е
първата съдебна инстанция да е
практически безплатна. Но е глупаво касационната инстанция да
е също практически безплатна
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Бил е два мандата член на Съвета на директорите на най-голямата адвокатска фирма в Европа – „Евършедс” (Eversheds).
Специализирал е в Университета на Южна Каролина и в Токио – в правителствената АOTS. Почетен гражданин е на гр.
Колумбия – столицата на щата Южна Каролина. Има 4 монографии, една от които е публикувана и от американско издателство. Заедно с проф. Кино Лазаров имат учебник по Административен процес с 4 преработени издания.
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и всеки безконтролно да се жали,
включително и държавните органи. Дори да е убеден, че не е прав.
Увличайки се да говорим за правата на гражданите, ние забравяме,
че те имат и задължения. Забравяме, че когато се дава приоритет на правата на обжалващите
граждани, се засягат гражданите,
за които административният акт
или съдебното решение е благоприятно. Ами когато държавният орган може безконтролно да обжалва, дори да знае, че не е прав, това
не засяга ли правата на гражданите? Когато някой не осъзнава
тези взаимосвързани механизми,
той елементарничи, говорейки
само за правата на касационните
жалбоподатели.
Вече има едно станало знаменателно дело от наследниците
на Панагюрското съкровище, по
който спор вече са се произнасяли
всички върховни административни съдии. Това не е ли злоупотреба с право?
Безконтролният достъп до
правосъдие винаги ще води до подобни практики. Хората трябва
да разберат, че всяка държава по
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света си пази от претоварване
върховните съдии, за да може от
тях да се изисква задълбочена преценка на делата. Натоварените
съдии ще се налага да протакат с
месеци решаването на един спор.
Не че нашето административно
правораздаване е бавно. Но то е
обемно – в малко държави се жалят толкова актове, колкото в
България. А това забавя цялото
държавно управление. Затова, въпреки че имаме много съдии, те
са претоварени. А съдебните решения масово се жалят, защото
няма ограничения, а практиката е
толкова противоречива, че всеки
се надява на успех.
Много коментари предизвика
предложението за намаляване на
тричленните състави на ВАС в
едночленни, а на петчленните – в
тричленни.
Това е едно от тези над 300
предложения за модернизация и
олекотяване на административното правораздаване. Аргументите „срещу” са, че колкото повече
съдии поставят подпис под едно
решение, толкова по-добро било
качеството на съдебния акт и

толкова по-малки възможности за
въздействие имало.
Всички знаят, че един върховен
съдия сега пише и аргументира
решението, а останалите съдии
го подписват.
В интерес на истината, има и
състави, където не е така, нека
да бъдем точни, но това са изключенията. Ако съдиите в тричленните състави заедно гледаха
делото, четяха го и се произнасяха, на тях просто нямаше да им
стига времето да си гледат делата, които са им на доклад. А и
когато един съдия няма време да
прочете и осмисли делото, много
често намесата му в решаването
е вредна. Тричленният състав не
е гаранция и срещу незаконосъобразно въздействие върху състава. Често това дава само повече
възможности за достъп до състава. Интересното е, че критиките
са само срещу предложението за
еднолични състави по първоинстанционни дела във ВАС. Същите критики могат да се изложат
и срещу едночленните състави в
другите административни съдилища. Да ги направим и там съставите тричленни?
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В другите държави върховните
съдилища заседават в тричленни
състави, защото се произнасят
като касационна инстанция, а не
защото са върховни съдилища.
Нищо върховно няма в съд, който
гледа дела на първа инстанция –
той си е първоинстанционен съд.
Тричленният състав е необходим
само когато имаме касация, независимо дали става дума за долна
или за горна съдебна инстанция.
В измененията се предлага следното: когато се оспорва решение
на колективен орган, делото да
се разглежда от трима съдии и на
първа инстанция. Другото, което
предлагаме, е да се свали подсъдността по специалните закони на
ниво обикновен административен
съд. Ще остане само този спорен
текст в Конституцията, където
е казано, че ВАС ще разглежда
като първа инстанция решения
на министри и на Министерския
съвет. Тези дела не са прекомерно
много.
Тук идва и въпросът защо
трябва върховният административен съд да заседава винаги

пред публика, с адвокати, юрисконсулти и прокурор?
В други редица държави върховните съдилища се произнасят в
закрити заседания, в които съдиите слушат съдийски становища,
а не се прави повторение на една
играна вече пиеса, с повтаряни
вече факти. Хората по един спор
в долните инстанции са разменили становища, назначили са и са
задали въпроси към евентуални
експерти, пледирали са, има протоколи, вече има и аудиозаписи.
Сега какво става на откритите заседания знаем...
Председателят на състава
дава думата на едната страна и
след като се чуят 20-тина приказки, съдиите започват да го гледат строго, защото нямат време
да изгледат всички дела. Така се
губи времето на всички – да се съберат и да повтарят едни и същи
аргументи. Тези, които пътуват
от провинцията, ангажират и адвокати и става една безумна загуба на време, от което не печели
никой. Не знам дали загубата на
време, разкарването и чакането

пред залата не засяга правата на
гражданите. Може би е редно правозащитниците да се замислят?
Все повече хора разбират смисъла на административното
правосъдие, но нека се насочим и
към онази сфера от правораздаването, която е най-критикувана
в докладите по механизма за сътрудничество и оценка – наказателното правораздаване. Защо
има толкова многобройни кръпки
в Наказателния кодекс и докога
ще се поддържа тази практика?
За мен толкова критикуваното
наказателно право има един основен недостатък – за щяло и нещяло има предвидени наказания. Това
практически означава, че всеки
българин може да бъде осъден за
нещо. Така се създава страх у хората, че за всяко действие може
да се задейства прокуратурата.
Не е добра за живеене държава, в
която хората се страхуват. Не
може да има толкова много престъпни състави, които да са формулирани по толкова общ начин.
Смея да твърдя, че ние имаме
една много добре

БЛИЦ въпроси и отговори
ДОБРАТА АДВОКАТСКА КАНТОРА МЕ НАУЧИ НА ... работа и зачитане на всички колеги.
П РАВИЛОТО, КОЕТО СЛЕДВАМ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ, Е ...
стриктност и в никакъв случай да не подвеждам хората.
Казвам им какво мога да направя и какво не мога и така
се чувствам спокоен.
Н АЙ-СКЪПИЯТ ЗА МЕН УРОК БЕ ... че човек не трябва
да се чувства виновен за това, че защитава своите собствени интереси без да засяга правата на другите. Парадоксалното е, че в крайна сметка дори на някои от околните
това да предизвиква временно неблагоразположение, в дългосрочен план те се чувстват по-добре.
А КО ИМАМ ЕДИН ДЕН ВСИЧКАТА ВЛАСТ, БИХ НАПРАВИЛ ТАКА, ЧЕ ... България да заприлича на Сингапур.
Това може да стане, но управляващите не го желаят.
МОЯТА СИЛА СЕ ГРАДИ НА ... много желания за знания и
на хора, на които мога да разчитам.
ДОВЕРИЕТО ЗА МЕН ОЗНАЧАВА ... да е проверено от
годините или доказано в екстремна ситуация.
К АТО НАЙ-ДОБРАТА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА МЕН ОЦЕНЯВАМ ... знанията.
П РИ УСЛОВИЕ, ЧЕ УМНИЯТ ЧОВЕК (АДВОКАТ) НЕ
ДАВА НЕПОИСКАНИ СЪВЕТИ, ВИЕ КАКВО ПРЕРЪЧВАТЕ ПОНЯКОГА ... човек да се занимава с това, което
наистина му е приятно и интересно.
П РАВИЛОТО, КОЕТО СЛЕДВАТЕ Е ... да си свърша максимално бързо работата, за да имам време и за удоволствия.
В ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЛАН НАЙ-МНОГО СЕ ГОРДЕЕТЕ … че поне досега кантората няма нито едно загубено
международно арбитражно дело.

 О ТЕЛЕФОНА ВИ ТЪРСЯТ ОБИКНОВЕНО ... за раП
бота, но съм щастлив, че имам и обаждания, когато ме
търсят просто за да ме чуят.
ХОБИТО ВИ Е … публицистика, пътешествия, фотография – имам и няколко престижни награди, включително
и международна.
ВАШАТА МЕЧТА Е ... да видя тези места по света, които все още не съм посетил – а те са много.
В КОЙ РОМАН БИХТЕ ИСКАЛИ ДА ЖИВЕЕТЕ ... много са, но например в „Търговска къща” на Джеймс Клавел.
КОИ СА МОМЕНТИТЕ, СПИРАЛИ ДЪХА ВИ ... невероятно красиви места по света; едно от тях е Френска
Полинезия.
Н АЙ-ХУБАВОТО НЕЩО Е ... да имаш приятели и близки
хора и скъпи спомени с тях.
К АКВО ВИ ЛИПСВА ... достатъчно време за децата и
близките ми.
С ТРАХОВЕТЕ ВИ СА ... дали фирмите ми ще продължават да се развиват по оптималния път. Естествено,
най-много бих се притеснявал дали с близките ми всичко
да е наред, но игнорирам това, защото иначе животът
се превръща в мъчение.
Л ЮБИМ МОМЕНТ ОТ ДЕТСТВОТО Е ... когато като
малък ме водеха на море в Несебър и имаше едни високи
пясъчни дюни (вече отдавна ги няма), разделяхме се на
отбори, които атакуваха крепостта на върха.
М УЗИКАТА ЗА ВАС Е ... огромно удоволствие, както за
повечето хора. Записал съм си (законно) над 500 мои любими изпълнения, които с удоволствие слушам, особено
като пътувам с кола.
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формулирана обща част на Наказателния кодекс и калпаво написана специална част, за да могат
хората, типично по социалистически, да се държат под контрол.
Това е и мнението на много добри специалисти по Наказателно
право. Писането на нов НК за
мен означава поне половината
текстове за престъпления да се
махнат.
Като професор по административно право защо понякога се
изказвате и по въпроси на наказателното право?
Много основателен въпрос.
На първо място, аз редовно консултирам наказателно-правни
казуси, които се отнасят до
административно-правни въпроси – например престъпления по
служба, обществени поръчки и
др. Консултирам и наказателни
дела, свързани с данъчни задължения, т.е. работя и с наказателно
право. На второ място, преди да
напиша нещо, което се отнася
до наказателното право, винаги
се консултирам подробно с добри
специалисти в тази област. Освен
По стълбите на правото
Up the staircase of law
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това санкциите на голяма част
от административните норми са
именно в Наказателния кодекс.
Това дава основание по нормите
на НК да се изказват и специалисти в други клонове на правото,
когато става въпрос за норми от
тези клонове, чиято санкционна
част е в НК. Давам за пример изборния процес. Сега в България се
пада да провеждаме избори всяка
година по веднъж. Всички актове
на изборните комисии подлежат
на съдебен контрол по АПК. Изправени сме пред типичен случай
на свързване между административното и наказателното право. Когато има избори, това е
празник на повечето роми. Преди
двайсетина години тази немалобройна група изобщо не гласуваше.
Когато беше референдумът за
Белене, почти никой от тях не
участва в изборния процес. А сега,
когато има парламентарни или
местни избори, половин милион се
подреждат пред урните с купен
глас. Така имаме една огромно
изкривяване на изборните резултати. И законодателството, и
правоохранителните ни органи

са абсолютно безсилни това да
бъде спряно. Има няколко десетки
дребни риби с пробации и условни
присъди. Сякаш дребните риби
по своя собствена инициатива,
за собствен кеф и със свои пари
купуват гласове – голяма смехория. Затова няколко колеги си
позволихме да предложим нещата
да се променят. И целта въобще
не е в повишаване на наказанието. Напротив – целта е да се
даде възможност за отпадане на
наказателната отговорност на
дребните риби срещу доказване
на противоправните действия
на възложителите на едро за купуване на гласове. Но за да има
стойност отпадането на наказанието, то трябва да е ефективно.
Условното наказание или пробацията си е потупване по рамото
и сега нито една дребна риби не
издава едрите поръчители. Така
масовите случаи ще приключват
не с наказването на дребните нарушители, а с наказания за тези,
който рушат конституционните
основи на държавата. Дребната
риба, както я нарекохме, трябва
не просто да посочи кой му е по-
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ръчал, а и да е готов да участва
в разрешени СРС-та за доказване
вината на поръчителя на купения
и корпоративния вот.
Подкрепял съм и тезата за
декриминализиране на провокацията към подкуп. Това е принципен
въпрос за противодействие на
неправомерното поведение. Проблемите за евентуално използване
на провокацията към подкуп са
повече административни – правният режим на разрешението и
прилагането на СРС-та е въпрос
на съдебна администрация и административен контрол от Националното бюро за контрол на СРС.
Така стигаме и до провокацията към подкуп, метод добре
познат в редица ефективни антикорупционни институции, но у
нас все още е престъпление.
Това е добре известно като
най-ефективния начин за борба
с корупцията. Именно така в
Щатите хората са се справили с
ширещата се там масова корупция до началото на 70-те години
на миналия век. ФБР, когато беше
създадено начело с Джон Едгар
Хувър (John Edgar Hoover), използва
точно този подход. Не установихме да има друга държава от
ЕС, в която да е криминализирана
провокацията към подкуп, както
е при нас. В други бивши държави
от социалистическия лагер – например Русия, Украйна, Казахстан,
Македония, Сърбия – го има този
текст в наказателния закон. Така
излиза, че България е изправена
пред избор да бъде като тези държави извън ЕС или да бъде една
по-модерна държава. Тук има още
един важен за нас допълнителен
аргумент. Съдът в Страсбург има
ясно формулирано становище за
условията, при които може да се
осъществи провокация към подкуп,
която да доведе до осъждане. Там
е казано: трябва да е разрешена
от съдия, провокацията не трябва
да съдържа принуда, да има процесуален ред, при който да се извърши, да има контрол. Въпросът
приключва, ако това действие се
приравни на използването на специално разузнавателно средство –
чрез агент под прикритие и като
работи за събиране на безспорни
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доказателства. Отдавна у нас никой съдия не постановява присъда
само на основата на голословни
твърдения. Един мой познат се
помайтапи, че ако бъде въведена
провокацията към подкуп, ако не
друго, то поне ще се спре безразборното взимане на подкупи от
непознати.
Вашият екип е работил по
сделката за раздържавяването
на БТК, скоро част от акциите
отново преминаха от едни ръце в
други. Какво означава това?
След доста политически протакания продажбата на БТК
през м. февруари 2004 г. беше при
справедлива процедура. За да стане сделката с БТК, трябваше да
спечелим 17 дела, вкл. да отменим
решение на Министерски съвет.
Иначе купувач щеше да бъде „Коч
Холдинг” – на по-ниска цена. Царското правителство завърши
тази сделка осем години след като
правителството на Жан Виденов
направи първия опит за приватизация на БТК. Сега можем да кажем,
че вероятно държавата щеше да
спечели повече, ако беше или приватизирала БТК в началото на
90-те години, или ако беше изчакала още 2-3 години след реалната
приватизация. Но пък не се знаеше
колко още щеше да бъде окрадено
през тези години. Пост фактум е
лесно да се говори. След това це-

ната на компанията рязко скочи в
резултат на купуването на дялове
с компенсаторки – така тези, които имаха вътрешна информация,
спечелиха. Стойността надмина
два милиарда лв., в същото време
компанията не беше управлявана
по най-добрия начин и съответно
влезе в доста голяма задлъжнялост и беше продадена неколкократно. Но появата на трети
GSM оператор направи чудото на
конкуренцията – при приватизацията България имаше най-високите
цени за мобилни разговори, а сега
има най-ниските в ЕС. Това спести милиарди левове на българските граждани и фирми. Хубавото
в момента е, че БТК отново е
работеща компания, и това, с което се гордеем, е, че след като се
смениха шест собственика, ние,
поне досега, продължаваме да сме
адвокати на БТК. Пък и БТК няма
основания да е недоволна – например, спечелихме й международните
арбитражни дела, които водехме.
За радост БТК съвсем не ни е
единствената голяма сделка.
В кантората Ви и във фирмите
Ви работят много хора. Какъв е
основният Ви принцип на отношенията с тях?
В човешки план – много прост
– като хора всички сме абсолютно равни. Като работодател за 25
години не съм си позволил да забавя заплатите дори с един ден.
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Prof. Ivan Todorov:

Uncontrolled Access
to Cassation Justice
Violates Citizens’ Rights
You are now once again a member
of a team suggesting changes in the
Administrative Procedural Code
(APC). Why is this necessary?
Let us begin with the following:
the APC is in fact the best Bulgarian
code, since European Commission
(EC) in all its reports so far has not
made a single remark against it. This
makes me feel satisfied since I was
one of the four spokesmen of the
team that drew up the APC draft.
APC does not only codify an already
regulated matter, but it has also
created a completely new regulatory
framework. For example, earlier
there was no procedure on execution
of administrative acts in the APC.
They were issued, but practically
there was no execution mechanism
when acts were in favor of citizens
and organizations. A revolutionary
rule was introduced for the very
first time – the legal branch the
administrative acts bring effect into,
the same order shall be followed in
their implementation. If for example,
consequences are civil, then they will
be carried out under the Code of
Civil Procedure (CCP). Now, after 10
years have passed since drawing up
the first Administrative Procedural
Code, faults have started emerging.
They are probably not immediately
notable to an external observer, but
are strongly affecting people who deal
with administrative law. Let’s take for
example the criterion of substantiality
of procedural violations upon issuing
the act. The necessity of a specific
assessment whether the violation
has affected or could have affected
the content of the act has resulted
in contradictory case law, leaning
towards the notion all violations are
2424

of minor importance. The court
is obliged to fully investigate the
lawfulness of the act, including
its merits. Having determined the
case upon its merits, the court does
not need to assess the essence of
procedural violations. Our proposal
is the following: if the judge begins
with an examination of whether there
is a substantive violation, the code
should provide [the definition of]
such substantive violations. Whereas
if a violation is substantive, the judge
shall not waste time to examine the
lawfulness of the act in its entirety.
Notifications and writs of summons
are morally outdated and should be
fundamentally rearranged.
Court fee rise has caused many
disputes. Once again, we shall
hear arguments of the opponents
to the increase in court fees in
administrative cases, because this
supposedly becomes an obstacle
to citizens’ right to appeal the
administration. We’ve heard this over
the years...
It saddens me to see a lot people
who have not dealt with administrative
law are willing to raise slogans in
defense of access to justice and talk
about violations of citizens’ rights.
The saddest thing is when comments
are made by people who have never
engaged with law – just like me
commenting on integrated television
circuits, for example. To me the most
serious violation of citizens’ rights is
when they receive unlawful and slow
(delayed) justice. The fee for filing
a case at highest instance is not a
violation of anybody’s rights. We
must know that apart from the fiscal
effect, the state tax is one of the main

factual protections against uncontrolled
accumulation of cases at the supreme
judicial instance. Since the fee is
BGN10 for private entities and BGN
25 lev for judicial entities, regardless
of whether one is right or wrong, there
is a practically uncontrolled access
to justice. The result is a blocked
(jammed) Supreme Court of no time
to align its practice. Citizens receive
conflicting [contradicting] resolutions –
to me this is possibly the gravest
violation of their rights. In general, it
is good if the act resolution can be
free. It is good if the first instance
court is practically free. But it is
foolish to have the cassation instance
free as well – thus everyone shall
be able to uncontrollably appeal,
including government authorities. Even
if they are convinced they are wrong.
By getting carried away discussing
citizens’ rights, we forget the former
have obligations, too. We forget the
fact when priority is given to the
rights of the appealing citizens the
administrative act or judicial decision
is favorable for may be offended. What
about when the government authority
can uncontrollably appeal, even
knowing it is not right: doesn’t this
affect citizens’ rights? When someone
does not realize these interrelated
mechanisms, they simplify things
talking only about cassation appellants’
rights.
There is already one notable case:
the Panagyurishte gold treasure
heirs. In this dispute all supreme
judges have already ruled. Is this not
an abuse of the law?
Uncontrolled access to justice shall
always lead to such practices. People
need to understand every country

interview
in the world keeps their supreme
judges from getting overloaded in
order to require from them serious
consideration of court cases. Otherwise
the busiest judges shall have to drag
on for months before resolving a
case. I do not say our administrative
justice is slow. But it is voluminous –
few countries have this same level of
appeals to acts, as in Bulgaria. This
slows down the whole government
ruling. Despite the fact we have many
judges, they are overloaded. Meanwhile
court resolutions are widely appealed,
because there are no limitations and
because the practice is so contradictory
that everyone hopes for success.
Many comments were provoked by
the proposal of reducing the panel
of three members of the Supreme
Administrative Court (SAC) to
a single member, while the fivemembered – down to three members.
This is one of those 300+
proposals to upgrade and streamline
administrative justice. CON arguments
say the more judges place signatures
under a resolution, the better the
quality of the legal act and the less
potential for influencing it.
Everybody knows currently one
Supreme Court judge writes and
justifies a resolution while the other
judges simply sign it.
As a matter of fact, there are
panels where this is not the case –
and in order to be precise, these
are exceptions. If judges of a threemember panel are hearing a case
together, reading it and giving
judgment, they simply would not
have enough time to hear the cases
they have on report. When a judge
does not have the time to read and
comprehend a case, very often their
intervention in resolving is harmful.
The three-judge panel is no guarantee
against unlawful influence over the
panel. This often merely provides
more opportunities to access the panel
of judges. It is interesting criticism is
only against the preposition regarding
single judge panels in first instance
cases at SAC. The same comments
can be presented towards the single
judge panels in the rest of the
administrative courts. Shall we make
three-judge panels there as well?
In other countries, Supreme Courts

sit in three-judge panels because
they rule as a cassation instance, not
because they are Supreme Courts.
There is nothing supreme in a court
hearing cases at first instance – it is
a first instance court. The three-judge
panel is necessary only in case of
cassation, no matter if it is a lower or
upper court instance. Amendments
propose the following: when a
resolution of a collective body is being
appealed, the case should be heard
by three judges even at first instance.
Another proposal of ours is to transfer
jurisdiction over special legislation to
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the level of an ordinary Administrative
Court. The only controversial
Constitution text remaining shall be
the one saying the SAC shall review
as first instance, decisions of Ministers
and the Council of Ministers. These
cases are not that much in number.
Here comes the question of
why the Supreme Administrative
Court should always sit before an
audience – having lawyers, advisors,
prosecutors present?
In a number of other countries
Supreme Courts rule behind closed
doors where judges hear judges’
opinions, instead of doing a repetition
of an already staged play and
repeated facts. People in a dispute
at the lower courts have exchanged
opinions, appointed and asked experts
questions, they have pleaded, there are
protocols and minutes, there are audio
recordings as well.
We know what happens now in
open-door session…
The presiding judge gives the floor
to one party and after 20-something
sentences are said, judges suddenly
become impatient since they have
no time to review the remaining
cases. Everyone’s time is wasted – to
gather together and repeat the same
arguments. Those traveling from the
countryside also hire lawyers and it all
becomes a mindless waste of time –
and nobody is a winning position. I
do not know whether waste of time,
going back and forward and waiting
outside the court room affect citizens’
rights. Perhaps human rights defenders
should take into consideration the
aforesaid fact…
An increasing number of
people understand the meaning of
administrative justice, but let’s point
our attention to that area of justice
mostly criticized in the reports on
the mechanism of cooperation and
verification – criminal justice. Why
are there so many patches in the
Penal Code (PC) and how long shall
this practice be followed?
To me, the actively criticized
criminal law has one major drawback
– penalties are provided for everything
and anything. This practically means
every Bulgarian can be convicted of
something. This creates fear in
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people: each action can trigger
prosecution. It is not good to live in
a country where people are afraid.
There cannot be so many corpus
delicti formulated in such a general
way. I dare to say we have a welldefined general provision of the Penal
Code. As well as shoddy written
special provisions in order for people
to be kept under control – in the
old-fashioned typically socialist way.
This is also the opinion of many good
specialists in Criminal Law. Writing a
new Penal Code to me means at least
half of the offences texts should be
removed.
As a professor in Administrative
Law, why do you sometimes speak on
matters related to Criminal Law?
This is a very reasonable
question. First of all, I routinely
consult criminal cases concerning
administrative matters – for
example, official misconduct, public
procurements, etc. I also advise
on criminal cases related to tax
liabilities, i.e. I work with criminal
law as well. Secondly, before writing
something regarding criminal law,
I always consult in detail with
the best specialists in this field.
Moreover, sanctions to the majority of
administrative regulations are precisely
in the Penal Code. This gives grounds
for specialists in other fields of
Law to take the floor regarding PC
regulations when it comes to fields
2626

where sanctions are provided for in
the Penal Code. Let me give you
an example: the election process.
In Bulgaria it currently falls to hold
elections once a year. All acts of the
election commissions are subject to
judicial review under the APC. We
are facing a typical situation where
Administrative and Criminal Law are
connected. Elections mean celebration
to most Roma (Romani) people.
About 20+ years ago this large
group of people did not even vote.
During the referendum on Belene,
almost none of them participated in
the electoral process. Now, whenever
we have parliamentary and local
elections, half a million line up before
the polls having their vote bought.
Thus we have a huge distortion in
election results. Both the Law and the
enforcement authorities are absolutely
powerless to stop this. There are
several dozens of small fish with
probation and suspended sentences.
As if small fish at their own initiative,
for their own pleasure and with their
own money buy votes – the joke of
the day. And so, along with a few
colleagues, we took the initiative to
offer a change. The goal does not
mean increase of punishment at all.
On the contrary – the objective is
to allow for dropping the criminal
liability of the small fish in exchange
of proof of the unlawful conduct of
contracting entities in the wholesale
of buying votes. But in order for the

dropping of the penalty to be valuable
it must be effective. The suspended
punishment or parole is merely a pat
on the shoulder and now no small
fish are willing to report the big
client(-s). Thus the mass phenomenon
shall not end by punishing the small
offenders but rather with penalties for
those who destroy the constitutional
foundations of the state. The small
fish, as we called it, must not simply
indicate who commissioned buying of
votes but they also should be ready
to participate in authorized special
investigation techniques (SIT) in order
to prove the guilt of the „client” who
asked for buying votes. I have also
supported the idea of de-criminalizing
provocation to bribery. This is a
matter of principle to counteract
abusive behavior. Issues of possible
use of the provocation to bribery
are more administrative - the legal
requirements of the authorization
and implementation of SIT is a
matter of judicial administration and
administrative control by the National
Bureau for Control of SIT.
Thus we have come to provocation
to bribery, a method well known at
a number of effective anti-corruption
institutions, but still a crime in our
country.
It is commonly known as the
most effective way to combat
corruption. This is how people in
the US have dealt with the rampant
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mass corruption there until the early
1970s. The FBI – when founded and
headed by John Edgar Hoover – used
exactly this approach. We have not
found another EU country where
provocation to bribery is criminalized,
as it is in Bulgaria. In other countries
of the former socialist camp – such
as Russia, Ukraine, Kazakhstan,
Macedonia, and Serbia – it is found in
the text of the criminal law. And thus
it appears Bulgaria is facing a choice
as to being one of those countries
outside the EU or being a more
modern country. There is one more
important additional argument for us
here. The European Court of Human
Rights in Strasbourg has a clearly
formulated statement on the conditions
when provocation to bribery may lead
to conviction. It says: it has to be
authorized by a judge, provocation
must not contain any coercion, there
needs to be a procedural order it
is carried out and there must be
control over it. The issue ends if
this action is equated with the use
of special investigation techniques
– by undercover agents working to
gather indisputable evidence. An
acquaintance of mine even joked: if
introduced, provocation to bribery
shall at least stop the chaotic taking of

bribes from strangers, if not else.
Your team has worked on the
deal for denationalization of the
Bulgarian Telecommunication
Company (BTC); recently part of the
shares were once again transferred
from one hand to another. What
does this mean?
After much political stonewalling,
the sale of BTC in February 2004
happened though a fair procedure.
In order to make it happen, we had
to win 17 cases including revoking a
decision of the Council of Ministers.
Otherwise the buyer would have been
Koc Holding – at a lower price. The
king’s government completed this
transaction eight years after Zhan
Videnov’s government made the first
attempt to privatize the BTC. We
can now say the state would have
probably won more had it privatized
BTC in the early 1990s or if it had
waited another 2-3 years after the
actual privatization. However, no one
knew how much would have been
robbed during those years. It is easy
to talk post factum. Later, the price
of the company rose dramatically
as a result of buying of shares using
compensatory instruments – thus
those who had inside information

profited. The cost exceeded BGN 2
bln, while at that time the company
was not managed in the best possible
way and thus entered into a fairly large
debt and was sold several times. But
the launch of a third GSM operator
created the miracle of competition –
during the privatization, Bulgaria
had the highest mobile call rates and
now it has the lowest in the EU. This
saved billions to the Bulgarian citizens
and companies. The good thing at
the moment is BTC is a working
company once again and we are proud
of the following: after six owners
have changed, we so far continue to
be the BTC lawyers. Besides, BTC
has no reason to be dissatisfied – for
example, we have won the international
arbitration proceedings we had
undertaken. Luckily for us, BTC is not
our only major deal.
Many people are employed in your
legal firm and in your companies.
What is your main principle in your
relationship with them?
From a human perspective it is
quite simple – as individuals we are
all absolutely equal. As an employer
for 25 years now, I have not once
allowed myself to delay their salaries –
not even for a day.

BLITZ questions and answers
 HE GOOD LAW OFFICE HAS TAUGHT ME ... to work and
T
respect all colleagues.
A RULE I HAVE FOLLOWED OVER THE YEARS IS ...
strictness and not misleading people. I tell them what I can do
and what I cannot, and thus I feel steady.
T HE MOST VALUABLE LESSON FOR ME WAS ... one should
not feel guilty for protecting their own interests without prejudice
to the rights of others. The paradox is that ultimately even if that
causes temporary indisposition to the people around, in the long
run they feel much better.
I F ONE DAY I HAD ALL THE POWER I WOULD... do so
that Bulgaria starts looking like Singapore. This can be done, but
the government does not want it.
M Y STRENGTH IS BUILT ON ... the great desire for
knowledge and the people I can count on.
T RUST TO ME MEANS ... to be verified over the years or
proven in extreme situations.
T HE BEST INVESTMENT FOR ME I CONSIDER ...
knowledge.
PROVIDED А SMART PERSON (ATTORNEY) DOES
NOT GIVE UNSOLICITED ADVICE, WHAT DO YOU
SOMETIMES ADVIZE... a person should do what pleases them
and what they find interesting.
T HE RULE YOU FOLLOW IS ... to finish my work as quickly
as possible in order to have time for pleasure.
PROFESSIONALLY YOU ARE MOST PROUD OF ... the
fact until now the law firm has not lost a single international
arbitration case.

 SUALLY PEOPLE CALL YOU OVER THE PHONE ... for
U
work, but I am happy I also have phone calls from people just
to see how I am doing.
YOUR HOBBY IS ... journalism, traveling, photography – I
have several prestigious awards, including an international one.
YOUR DREAM IS … to see many more places around the
world I have not yet visited.
T HE NOVEL WOULD YOU LIKE TO LIVE IN... they are
many, but for example „The Noble House” by James Clavell.
BREATHTAKING MOMENTS FOR YOU HAVE BEEN ...
incredibly beautiful places around the world, for example French
Polynesia.
T HE BEST THING IS ... to have friends and loved ones as
well as cherished memories with them.
W HAT YOU MISS ... having enough time for the children and
my family.
YOUR FEARS ARE ... whether my companies shall continue
to develop in an optimal way. Naturally, the most I would be
worried about is my family: whether everything is all right,
but I tend to ignore this because otherwise life turns into a
torture.
FAVORITE CHILDHOOD MOMENT ... when my parents
used to take me to the seaside in Nessebar and there were those
high sand dunes (long gone now), we used to split into teams
and attack the fortress at the top.
M USIC FOR YOU IS ... a great pleasure as for most people.
I have recorded (legally) more than 500 of my favorite songs I
listen to with pleasure, especially when traveling by car.
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ВАС отмени
правителствени
постановления за
финансиране на общините
с близо 300 млн. лв.
Състав на Върховния административен съд (ВАС), V отделение, отмени две постановления
на Министерски съвет (ПМС),
с които в началото на 2014 г.
кабинетът Орешарски разпределя средства по Публична инвестиционна програма „Растеж
и устойчиво развитие на регионите“. Магистратите намират
редица закононарушения в правителствените актове, с които
през м. февруари м. г. за общините бяха разпределени близо 290
милиона лева, като съществено
внимание е обърнато на липсата
на прозрачност.
През м. февруари 2014 г. три
общини – Козлодуй, Бяла Слатина

и Оряхово, оспориха законността
на ПМС № 4/2014 г., прието през
м. януари м. г., и разпоредба от
ПМС № 19/2014 г., приета през м.
февруари м. г. С първото от тях
бяха приети ред, условия и критерии за прозрачно разходване на
средства по програмата „Растеж
и устойчиво развитие на регионите”, а с второто е публикуван
списък на одобрените проекти.
Трите общини, както и много
други общини в България, са ощетени, като не получиха нито лев
от така разпределените пари на
данъкоплатеца. Делото бе заведено и отстоявано от общините
с помощта на програма „Достъп
до информация“.

В решението си състав на V
отделение на ВАС приема, че с
постановленията са допуснати
редица нарушения, сред които:
Липса на публичност и обществено обсъждане на проекта
за нормативен акт
Придаване на обратно действие на нормативен акт
Нарушения, свързани с изискванията за публикуване и предоставяне на срок за обсъждане
на проекта за нормативен акт и
придаването на обратно действие
Не е предвидена и процедура
за подаване на възражения срещу акта на Междуведомствения
съвет, с който даден проект не
се одобрява, като по този начин

SAC Repeals Government
Decrees for Municipal Financing
Worth Close to BGN 300 mln
A panel of the Supreme
Administrative Court’s (SAC) fifth
division has repealed two Council
of Ministers decrees (CMD)
under which at the beginning
of 2014 the Oresharski cabinet
distributed funding under Growth
2828

and Sustainable Development of
the Regions Public Investment
Programme. The magistrates have
established a series of wrongdoings
in government acts under which close
to BGN 290 mln was allocated to
municipalities last February, with an

essential importance being attached
to the lack of transparency.
In February 2014, three
municipalities – Kozloduy, Biala
Slatina and Oryahovo – contested
the lawfulness of CMD No.4/2014

news

Съдът е констатирал и нарушения при разглеждането на проектите.

Отхвърлена е жалбата единствено в частта относно точния размер на общата сума, която е предмет на разпределение
по програмата. Решението подлежи на обжалване пред петчленен
състав на ВАС.

Посланието на съда към изпълнителната власт е, че осъществяването на политиката
по разходване на общите пари не
може да става произволно, противозаконно и с изключване на
гражданите.

passed last January and provisions
from CMD No.19/2014 passed
last February. With the former,
terms, conditions and criteria had
been set for transparent spending
of money under Growth and
Sustainable Development of the
Regions Programme, and with the
latter – a list of approved projects
had been promulgated. The three
municipalities as well as many
other municipalities in Bulgaria,
have incurred losses after they did
not receive even one penny from
taxpayer money allocated this way.
The lawsuit was filed and defended
by municipalities with assistance
from Access to Information
Programme.

In its decision the panel from the
SAC fifth division ruled that a series
of violations had entailed from the
decrees:
Lack of publicity and public
discussion of the draft regulatory
act.
Making the regulatory act
retroactive.
Violations pertaining to
requirements for promulgation and
providing a time frame for discussion
of the draft regulatory act and for
retroactivity.
No procedure has been
envisaged for filing objections
against the act of the
Interdepartmental Council, by which
a certain project is not approved,

thus limiting defense rights of
persons whose projects are not
approved.

е ограничено правото на защита
на лицата, чиито проекти не са
одобрени.

The court has found also violations
in projects’ examination.
The complaint has only been
dismissed in the section regarding
the precise size of the total amount
subject to distribution under the
programme. The decision is subject
to appeal before a five-member panel
of SAC.
The message of the court to the
Executive is that the implementation
of the policy for spending taxpayer
money cannot take place arbitrarily,
lawlessly and with the exclusion of
citizens.
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Парламентът прие
изменения и допълнения
в Закона за достъп до
обществена информация
Александър Кашъмов
Alexander Kashumov

На 26 ноември 2015 г. на второ
четене бе приет Законопроект за
изменение и допълнение на Закона
за достъп до обществена информация (ЗДОИ). С измененията се
подобряват разпоредбите, свърза3030

ни с предоставяне на обществена
информация, както и режимът
на т. нар. повторно използване
на информация от обществения
сектор. Текстовете бяха формулирани с участието на програма
„Достъп до информация“.
Разширява се възможността
за електронен достъп. Записват
се 17 категории информация,
които институциите са длъжни
да публикуват в интернет – на

мястото на досегашните четири (чл. 15). Един от тези случаи
се отнася до информация, предоставена повече три пъти по
заявления. Създава се изискване
да се публикува онлайн и информацията от обществен интерес,
която трябва да се съобщава по
инициатива на органите на власт
(чл. 14). Ръководителите на администрациите се задължават да
приемат списъци с допълнителни

news
категории информация, подлежаща на оповестяване в интернет.
Въвеждат се срокове за публикуване и наказания за неизпълнение
на задължението.
Администрацията няма да
може да изисква електронни подписи на заявленията, изпратени
по електронна поща. Записва
се обаче изрично задължение да
предоставя документи и по електронен път или чрез препращане
към интернет адрес, на който са
качени. В тези случаи няма да се
подписва протокол за предоставяне на информацията. Гражданите
ще могат да подават заявления
и чрез специална платформа, на
която ще се публикуват решенията по тях и дадената информация.
Мълчанието на попитано трето лице няма да се приема за несъгласие да се предостави засягаща го информация, както досега,
а за съгласие.
Основна цел на измененията бе
да се подобри повторното използване на информация от обществения сектор, в съответствие с
Директива 2013/37/ЕС. Задължението да се предоставя информация по този ред се разширява,
като към досегашните задължени
субекти – държавни органи и публично-правни организации, се прибавят библиотеки, музеи и архиви.
Изяснява се определението на понятието „публично-правна организация“, което включва и контролирани от държавата и общините
търговски дружества.
Институциите и организациите ще публикуват информация в
отворен машинно-четим формат
в правителствен портал „отворени данни“. Този формат дава
възможност за лесно обработване
на информацията за търговски и
нетърговски цели.
Ограниченията за повторно
използване на информация съответстват на предвидените в
директивата и българското законодателство. В случаите на търговска и производствена тайна
институциите и организациите
са длъжни да правят преценка за
надделяващ обществен интерес
от преодоляване на защитата.

Parliament Adopts
Amendments to
Access to Public
Information Act
On 26 Nov 2015 a bill of
amendments to the Access to Public
Information Act (APIA) was passed
at second reading. Pursuant to these
modifications, regulations related
to providing public information as
well as the regime of the so-called
re-use of public sector information,
shall be improved. Texts have been
formulated with the assistance of
Access to Information Programme.

Also, citizens shall be able to
submit applications via a special
platform where resolutions on them
and provided information shall be
published, too.

Electronic access shall receive a
boost. 17 categories of information
have been listed institutions are
obliged to publish on the internet
replacing the only four categories
so far (Art. 15). One of these cases
pertains to information provided
more than three times by way
of applications. A requirement
is created to publish online
information of public interest to
be announced on the initiative of
the authorities (Art. 14). Heads of
administrations are obliged to accept
lists of additional categories of
information liable to announcement
on the internet. Deadlines for
publication are introduced coupled
with penalties in case of failure to
perform this obligation.

The main objective of the
amendments was to improve the reuse of public sector information in
compliance with Directive 2013/37/
EU. The obligation to deliver
information with this procedure
is extended by adding libraries,
museums and archives to currently
obliged institutions – state bodies
and public law organizations. The
definition of the notion public
law organization to include also
companies controlled by the state,
has been clarified.

The administration shall not
be entitled to require electronic
signatures on applications sent via
e-mail. However, an explicit text
requires it to provide documents in
an electronic way or by forwarding
to a web address where the
documents are uploaded. In such
cases no written statement shall be
signed for providing information.

Silence of an inquired third party
shall no longer be taken as dissent
when providing information related
to them, as has been the case, but
rather as consent.

Institutions and organizations are
going to publish information in an
open machine-readable format in
an open data government gateway.
This format allows easy processing
of information for commercial and
non-commercial uses.
Restrictions on the re-use of
information correspond to the ones
provided for in the Directive and
the Bulgarian legislation. In cases
of trade and production secret,
institutions and organizations shall
carry out assessment of overriding
public interest in overcoming
protection.
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Галин Попов, адвoкат:

Как ще усетим
предимствата
на електронното
правораздаване
Втора част от интервюто с адвокат Галин Попов –
главен управляващ партньор в адвокатско дружество „Попов и партньори”

Васил Чобанов
Vassil Chobanov

Какво е мнението Ви за системата на юридическото образование – според доклад на Световната банка от 2007 г. в България
по това време са работели 7 юридически факултета, в момента
те са 12? Как се отразява това
обстоятелство на пазара?
Не смятам това нарастване
за положителен феномен, тъй
като броят на дипломиращите
се колеги всяка година сериозно
надвишава нуждата и капацитета
на пазара. Като директен резултат наблюдаваме пренасищането
на пазара на труда с юристи,
значителен брой от които няма
да имат възможността да работят по специалността си и да
се развият като експерти. Това
поражда необходимостта да бъдат осигурени условия за по-силна
конкуренция както между индивидуалните юристи, така и между
канторите. Смятам, че насърчаването на конкуренцията в сферата, образно казано развързването на ръцете, да могат свободно
да се конкурират помежду си, ще
ги подтикне в стремежа им да
предоставят по-добра услуга и
да печелят доверието на своите
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клиенти, да подкрепят младите
колеги, които тепърва навлизат в
професията.
Без да навлизам в подробности
ще изтъкна, че ние, от „Попов и
Партньори”, активно работим за
подобряването на конкурентната среда в сферата на правните
услуги –в работна група към Министерство на правосъдието и
по повод на преписка пред КЗК
депозирахме становища за премахването на фиксираните минимални размери на адвокатските
възнаграждения. Убеден съм, че
това сегашното ограничение уврежда интереса на потребите-

„Екипът ни е доста
различен от
организацията на
повечето адвокатски
кантори”
лите – представете си ако утре
хлебопроизводителите въведат
фиксиран минимален размер на цената на хляба 3 лв. Ясно е, че конкуренцията ще подтикне всички
нас да даваме по-добро качество
на съвети и услуги на по-изгодни
за гражданите цени, да изградим

по-силни и ефективни бизнес модели и най-важното – да включим
следващите поколения юристи
като важна част от процеса.
Как прилагате тази визия във
вашата кантора? Разкажете поподробно за структурата или разпределението на отговорностите.
В „Попов и Партньори” разчитаме изцяло на обучени и
израснали в нашата кантора
професионалисти. Подходът ни
е да привличаме млади юристи
и чрез структурата на екипа да
ги насърчаваме да се развиват и
усъвършенстват в рамките на
фирмата. Начинът, по който е
структуриран, екипът ни е доста различен от организацията на
повечето адвокатски кантори.
Докато стандартният модел
предвижда групиране на служителите в три основни категории – адвокати, юрисконсулти и
адвокатски сътрудници, а изкачването до ръководен пост зависи
изцяло на субективни фактори и
често е невъзможно, то при нас
отделните позиции за общо 8:
партньори, старши асоциирани
партньори, асоциирани партньори, младши асоциирани партньори, старши правни консултанти,
правни консултанти, младши
правни консултанти и стажанти.

interview
Всички тези позиции изграждат
стъпалата на йерархията в кантората, като всеки служител има
възможността да ги изкачи и да
се развива в рамките на фирмата
според собствените си амбиции и
възможности (тук е моментът
да отбележа, че всеки един от
партньорите в „Попов и Партньори” е започнал професионалното си развитие като стажант
в кантората). За повишаването
във всяка позиция разполагаме с
ясни обективни критерии, с които изолираме максимално субективния фактор при решението
за развитието на всеки човек. За
всеки работодател мотивацията
на служителите да вършат работата си ефективно и качествено е от първостепенно значение
и този модел на израстване и
развитие според нас е най-сериозният стимул за нашите колеги

в рамките на кантората. Допълнително може да се отбележи, че
всяко повишение в позиция повдига самочувствието на служителя
и представлява един положителен
знак от ръководителя, който го
насърчава да продължи да се развива и да работи по същия начин.
Какви резултати Ви носи този
подход?
Кантората се развива непрестанно и всяка година се разраства. Ние сме единствената
кантора, препоръчана във всички
области на правото от между-

„Работим на
територията на
цялата страна без да
превъзлагаме”

народната класация Legal 500
за 2013 г., а през 2014 г., когато
бяхме препоръчани във всички
категории за втора поредна година, само още една кантора освен
„Попов и Партньори” може да се
похвали със същото. Бяхме приети за единствен представител
на България в международния
алианс от независими правни и
счетоводни кантори TAGLaw,
който осигурява покритие в над
90 държави и така може да предложим на всеки наш клиент да
получи качествено правно обслужване почти навсякъде, където
му е необходимо. Но трябва да
кажа, че най-големите ни постижения са изграденият професионализъм, опитният ни екип и
натрупаните практически знания
в различни правни сфери. За това
допринася и градената отраслова
специализация – 9 отдела,
от ляво надясно: Емилиян Арнаудов,
Галин Попов и Елеонора Сергиева
left to right: Emiliyan Arnaudov,
Galin Popov, Eleonora Sergieva
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специализирани по области на
правото, звено за координация
и анализ начело с управляващия
партньор и звено за бизнес развитие, на която дейност съм посветил своите усилия.
Една от популярните сфери е
събирането на вземания, предполагам? Какво е различното във
Вашия подход?
Услугата, която предлагаме,
обхваща целия процес по събиране
на едно вземане – от извънсъдебната фаза, в която водим преговори с длъжника за доброволно
погасяване на задължението, през
съдебната фаза, в която защитаваме интересите на клиента
си по съдебен ред, до фазата на
принудителното изпълнение, в
която задължението се погасява.
Освен това работим на територията на цялата страна без да
превъзлагаме на подизпълнители;
използваме собствено разработен софтуер. Така на клиента
се спестяват много главоболия,
свързани с комуникацията с много и различни хора (посредници,
адвокати, съдебни изпълнители) и
със следеното на развитието на
процеса през различните фази на
събирането.

Казахте, че по правило първо
осъществявате преговори с длъжниците. Това не е ли необичайна
практика за адвокатска кантора? Не следва ли тази дейност да
се върши от медиатори (посредници) или агенции за събиране на
вземания?
Със сигурност много хора се
обръщат първо именно към такива агенции или към медиатори,
но една адвокатска кантора може
да проведе преговорите не по-зле.
Според мен е неправилна утвърдената в обществото представа,

„Дейността на тези
либерализирани до
безконтролност агенции
доведе до насаждането
на обществено мнение, че
длъжникът, нарушилият
закона и договора, е
жертвата, а кредиторът
е някакъв особен вид
злодей, а не човек, който
е лишен от своето и си го
иска обратно”
Свилена Димитрова
Svilena Dimitrova
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че услугите на адвокатите се
ограничават единствено и само
до явяване в съда. Дори смея да
твърдя, че за целите на доброволното събиране на вземания нашата кантора разполага с по-добре
подготвени професионалисти и
по-сериозен технологичен ресурс
от повечето агенции за събиране
на вземания. Ние разполагаме със
специално обособен отдел „колцентър” (център за обаждания),
чийто екип е съставен изцяло от
юристи и който работи изключително по преговори с длъжници в
рамките на извънсъдебното събиране на вземания – по телефона
и с лични срещи. Уреждането на
спорове за неизпълнението на договорни задължения си е същинска
правна работа – в този смисъл
много по-нормално е тя да се
върши от адвокатско дружество,
отколкото от всякакви агенции,
които не подлежат на никакъв
контрол, нямат изисквания за образование или допустими методи,
нито се регулират начините на
финансиране. Дори смятам, че в
социално-културен аспект именно
дейността на тези либерализирани до безконтролност агенции
доведе до насаждането на обществено мнение, че длъжникът,
Елеонора Сергиева
Eleonora Sergieva
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Сибина Ефтенова
Sibina Eftenova

нарушилият закона и договора, е
жертвата, а кредиторът е някакъв особен вид злодей, а не човек,
който е лишен от своето и си го
иска обратно.

носи и много добри резултати в
събираемостта – длъжниците погасяват задълженията си, когато
осъзнаят, че това е и в техен
интерес.

С какво смятате, че Вашият
екип за преговори с длъжници
превъзхожда останалите Ви конкуренти на пазара?
На първо място, всеки един от
колегите в този отдел е практикуващ юрист. Независимо от
конкретния казус ние винаги се
стремим да изясним на длъжника ясно и точно ситуацията от
правна гледна точка и да му обясним, че доброволното погасяване
на задължението е и в негов интерес с оглед солидните разходи
по едно евентуално дело. Колегите от колцентъра ни във всички
случаи се държат уважително с
длъжниците и никога не си позволяват да прибягват до тактики
на заплашване, грубо отношение
или каквито и да е други подобни
прийоми, които, за съжаление, се
свързват с дейността събиране
на вземания в представите на хората. Всеки служител е запознат
с Етичния кодекс на отдела и се
придържа към него при комуникацията си с длъжниците. Това

В края на нашия разговор ми
се иска отново да Ви върна към
стъпките за електронното правосъдие – кажете 3 препоръки,
които са особено съществени и
от които всички бързо ще усетим предимствата на електронизацията?
Когато се правят препоръки,
не бива да се делят на важни
и маловажни – всички детайли
вкупом правят модела функциониращ. Но бих отделил само вайважните:
1. Нека заповедните производства да се разпределят поравно
между съдиите в цяла България –
този модел вече функционира в
Търговския регистър и благодарение на него няма да се стига
до ситуацията поради претовареност по най-бързите производства в София да се чака произнасяне 1 година. Имайте предвид,
че по тези производства в някои
държави произнасянето не е от
съдия, а от друг служител, а
може да става и автоматично

Ангел Бузалов
Angel Buzalov

от информационната система.
На второ място бих препоръчал създаването на териториални отделения на съдебната
система в малките населени места, където сега няма съд – това
не само ще подобри достъпа до
правосъдие и ще облекчи социалния ефект от електронизацията
(защото вместо да се закриват,
работните места ще се дислоцират), но и ще се засили присъствието на държавата в тези населени места.
Най-накрая, но не по значение,
е постепенно да се върви към
въвеждане на електронен постоянен адрес – електронен адрес, на
който лицето (независимо къде
се намира) се съгласява да получава адресирани до него съобщения
от държавата, включително от
съдебните органи – в условията
на засилваща се глобализация и
като част от общност със свободно движение на хора е абсурдно
когато трябва да откриеш един
български гражданин (например
защото не Ви връща парите),
компетентните органи да разполагат само с информация, че този
човек живее, например, някъде в
Испания. А често и това не може
да се знае със сигурност.
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Mr. Galin Popov, Attorney:

The Ways We Shall
Enjoy the Advantages
of E-Justice

Part 2 of the interview with attorney Galin Popov – Senior Managing Partner of „Popov & Partners” Law Office

What is your opinion on the
system of judicial education –
according to a World Bank report
(2007), there were seven practicing
judicial faculties in Bulgaria and
currently, they have grown to twelve.
How does this affect the market?
I do not consider this increase
a positive phenomenon since the
number of graduating colleagues each
year significantly exceeds the need
and the capacity of the market. As
a direct result, we are witnessing a

supersaturation of the market with
lawyers, a large number of whom
will neither get the chance to work
in their specialty nor develop further
as experts. This creates the need
of establishing an environment
of tougher competition between
individual lawyers as well as between
different law offices. I believe that
encouraging competition in the field –
letting the law offices compete with
each other free of restrictions – will
boost them in their aspiration to offer
Десислава Цветкова
Desislava Tsvetkova
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better services and will help them
win the trust of their clients as well
as to offer a hand to their younger
colleagues who are walking their first
steps into the judicial profession.
Without getting into details allow
me to emphasize that at „Popov
& Partners” we actively work for
the improvement of the competitive
environment in the field of the
legal services. We have submitted
standpoints - at a working group
in the Ministry of Justice and at
Христо Копаранов
Hristo Koparanov
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the Commission for Protection of
Competition – on eliminating the
minimal fixed amount of a lawyer’s
remuneration. I am convinced the
present restriction affects the client’s
interest – imagine if tomorrow bakers
set a fixed minimum amount on the
price of bread – BGN 3. It is clear
competition shall motivate all of us
to give our best quality of advice and
services at prices far more favorable
for the clients, to develop stronger and
effective business models, and most
importantly – to incorporate the next
generations of lawyers as an important
part of the process.
How do you apply this vision
in your legal office? Tell us in
details about the structure or the
distribution of responsibilities.
At „Popov & Partners” we entirely
count on educated and mature
professionals who’ve been trained
at our office. Our approach is to
attract young legal professionals
and through the structure of our
team we encourage them to progress
and perfect themselves within the
company frame. The way our team is
structured is quite different than the
organization of most legal offices.
While the standard model implies
grouping employees in three main
categories – attorneys, legal advisors
and legal associates, and promotion
to higher managing positions
depends on subjective factors and
is often impossible, here, at our
office the separate positions are total
of 8: Partners, Senior Associated
Partners, Associated Partners,
Junior Associated Partners, Senior
Legal Advisors, Legal Advisors,
Junior Legal Advisors and Trainees.
All these positions construct the
hierarchy steps and each staff
member has the possibility to climb
the career ladder and grow within
the company frame according to their
own ambitions and abilities (this is
a good moment to note that each
of Popov & Partners’ associates has
started their professional career as a
trainee at the legal office).
We have clear objective criteria
for advancing in each position and
thus we isolate as much as possible
the subjective factor in deciding the
development of a person. To every
employer the staff’s motivation to do

their work effectively and of good
quality is of primary importance,
and to us this model of growth and
development is the most serious
motivation for our colleagues in
the office. I can also add that each
promotion raises the employee’s
confidence as it is a positive sign by
his supervisor, which encourages the
employee to keep on developing and
working the same way.

„Our team is structured
is quite different than the
organization of most legal
offices”

What are the results when
implementing such an approach?
The legal office is constantly
developing and expanding with each
passing year. We are the only office
recommended in all judicial fields in
the Legal 500 international rating for
2013. In 2014 we were recommended
in all categories for a second
consecutive year – and only one more
legal office except us can boast with
the same success. We were approved
as the only Bulgarian representative
at TAGLaw (worldwide alliance of
independent law firms) covering
more than 90 countries – thus we
can offer to our clients the best legal
services almost everywhere around
the globe. Nevertheless, I have to
say our biggest achievements are the

„We are working all
over Bulgaria without
subcontracting”
professionalism of our trained team
and the practical knowledge we have
gained in different legal fields. Our
system of specialization division has
contributed greatly to this – we have
9 teams specialized in various fields
of law, a Coordination and analysis
team led by the Managing Partner as
well as a Business development
team – an activity I have devoted all
my efforts to.

I suppose one of the most popular
fields is collection of receivables?
What is different in your approach?
The service we offer covers the
whole process of collection – the
extrajudicial phase when we negotiate
the voluntary payment of the
obligation with the debtor, the court
phase where we judicially defend a
client’s interests, and the phase of
compulsory implementation when the
owed sum is collected. Moreover, we
are working all over Bulgaria without
subcontracting.
In addition, we use our own
developed software. Thus we spare
the client from the inconvenience
of communicating with many and
different people (mediators, lawyers,
bailiffs) and we can easily monitor the
progress – the phases of collection –
in a certain case.
You mentioned it is your practice
to first negotiate with debtors. Isn’t
this unusual for a law firm? Shouldn’t
this be carried out by mediators or
collection agencies?
Surely, many people first turn to
exactly these types of agencies or
mediators, but a legal office can
carry out the negotiations just as
effectively. I think the social notion
that lawyers’ services are limited
only to representation before the
Court is wrong. I can even claim
our law firm has better prepared
professionals and a more serious
technological resource for the
purpose of voluntary collection than
most collection agencies. We have a
specialized Call Center department
– its team consists entirely of legal
advisors and it works by negotiating
payments before legal action is taken
(by phone or by personal meetings).
Settlement of disputes on failure to
meet contractual obligations is a
judicial task – in this sense, it is far
more natural to be done by a law
firm than by some agencies which
are not subject to control, meet no
educational requirements or standards
for acceptable collection methods,
and are not regulated when it comes
to their financing. I even believe in a
socio-cultural aspect it is the activity
of these liberalized and out-of-control
agencies that has led to the public
view that the debtor - the violator of
the law or a contract is the victim,
while the creditor is a kind of
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a villain and not someone who was
deprived of their property and wants
it back.
How is your negotiation team
better than the competition on the
market when talking to debtors?
In the first place, each of our
colleagues is a legal professional. No
matter the case, we always strive to
clarify the situation to the debtor
accurately and precisely from a legal
point of view and to explain that a
voluntary repayment of debt is in
their own best interest considering
the high expenses following a
possible lawsuit. The colleagues at
the Call Center handle each case
with respect and they never threaten,
talk rudely, etc. – something people
unfortunately associate with collection.
Every employee is introduced to the
Department’s Code of Ethics and
applies it when communicating with
a debtor. This leads to great results
in the collection – the debtors pay off
their debts because they have realized
it is in their own best interest to do so.
At the end of our conversation,
I would like to draw your attention
back to the steps of e-Justice – give
us three recommendations of vital
importance for the way we shall
promptly experience and enjoy the
advantages of digitalization.
When giving recommendations,
they shouldn’t be divided into
important and insignificant – all the
details as a whole make the model
functional. I would rather point out
the most important ones:
First, writ of execution procedures
should be distributed evenly among
judges throughout Bulgaria – this
model is already functioning at the
Commercial Registry. Thanks to
it there shall be no overburdening
– and for example, fastest cases in
Sofia shall not be subject to 1-year
of waiting period in order for the
sentence to be issued. Consider the
fact these proceedings are not carried
out by judges in some countries but
by an administrator or automatically
by the information system.
Second, I would suggest the
establishment of regional departments
of the judicial system in the small
towns and villages, where there is no
court at the moment – this will not
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„Is the activity of these liberalized and out-of-control agencies
that has led to the public view that the debtor - the violator
of the law or a contract is the victim, while the creditor is a
kind of a villain and not someone who was deprived of their
property and wants it back”
only improve the access to justice, but
it will surely also ease the negative
social effect of digitalization (instead
of closing workplaces there will be
dislocation). This will also strengthen
the state’s presence in small towns
and villages.
Last, but not least in significance,
is the gradual implementation of the
electronic permanent address – an
electronic address where a person (no

matter their physical location) agrees
to receive messages from the state and
the judicial authorities – in terms of
the increasing globalization and as a
part of a freely traveling community it
is impossible to look for a Bulgarian
citizen (someone’s debtor, for example)
if the competent authorities have
information that the person lives
somewhere in Spain. Often, even this
can’t be known for sure.

Inspectorate of the judiciary

Теодора Точкова, Главен съдебен инспектор:

Инспекторите са
водещите фигури
Ще отбележа тези предложения за изменение на допълнение
на Конституцията, които биха
дали съществено и положително
отражение върху ефективността
на дейността на Инспектората
към ВСС, както и върху институционалния му имидж.
Във внесените предложения от
народни представители се подкрепя предвиденото в гласувания на
първо четене проект на ЗИД на
КРБ в частта му по §4, с който
се предоставят допълнителни
правомощия на Инспектората
към ВСС, с цел осигуряването на
онези най-необходими инструменти, които да позволят действително ефективни действия в
борбата с корупционни прояви на
съдии, прокурори и следователи.
Предложеното увеличаване на
броя на инспекторите е изцяло
обосновано с проектното увеличаване на обема на

Teodora Tochkova, Inspector General:

Inspectors Are the
Leading Figures
Allow me to refer to these proposals
for amendments of supplementing
the Constitution since they would
bring major positive impact on the

effectiveness in the work of the
Inspectorate towards the Supreme
Judicial Council (SJC) as well as on its
institutional image.

Proposals submitted by members
of the Parliament support stipulations
in the bill of amendments of the
Constitution of the Republic of
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функции на ИВСС. Действително, с изменение в ЗСВ от 2012 г.
по повод компенсаторния механизъм по глава III “a” ЗСВ ИВСС
получи увеличаване на броя на
експертите, които участват в
проверките. Не бива да се забравя
обаче, че не експертите, а инспекторите са водещите фигури
в проверките, които със своите
професионални знания, опит, нравствени качества и авторитет са
гарант за обективността, законосъобразността и пълнотата в
ревизионната дейност на ИВСС.
Освен това, с новите правомощия дейността на Инспектората
ще нарасне спрямо досегашната
два пъти и половина и, за да не
бъде блокиран ИВСС, е нужно
увеличаване на броя на инспекторите. От друга страна, именно
инспекторите са отговорни за
работата на проверяващия екип,
като увеличаването на видовете
и броя на проверките неминуемо
ще доведе до необходимост от
увеличаване на числения състав на
инспекторите.
Съгласно актуалната редакция на чл. 132а, ал. 1 на КРБ,
Инспекторатът е създаден към
Висшия съдебен съвет, а същевременно е независим – приема
собствен правилник за организацията на дейността си, има
самостоятелен бюджет, макар и
част от бюджета на съдебната
власт, изготвя сам програмата

Bulgaria (CRB), more notably in its
part in Art. 4 – extending extra powers
to the Inspectorate towards the SJC
(ISJC) with the purpose of providing
a set of the most necessary tools of
actual effective actions in combating
corruption among judges, prosecutors
and investigating magistrates.
The proposed increase in the
number of inspectors is fully justified
by a planned increase in the volume
of ISJC functions. Indeed, with
an amendment of the Judiciary
System Act (JSA) made in 2012 on
the occasion of the compensatory
mechanism in Chapter III “a” of
JSA, ISJC was given an increase in
the number of experts involved in
inspections. We should bear in mind
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though not experts but inspectors are
the leading figures in inspections, who
– with their professional knowledge,
experience, integrity and authority
– act as guarantors of objectivity,
legality and completeness of the
ISJC audit activities. Besides, with
the new powers, the activity of the
Inspectorate shall grow by 2.5 times
compared to current levels, and ISJC
would end up blocked unless the
number of inspectors is increased. On
the other hand, it is inspectors who
are responsible for the work of the
inspecting team, and the increase in
the types and number of inspections
shall inevitably result in the need of
increasing the number of inspector
staff.

Pursuant to the latest version of
Art. 132а, para. 1 of the CRB, the
Inspectorate has been established as a
wing of the Supreme Judicial Council
and is at the same time independent
– it adopts its own statutes for its
activity, it has an autonomous budget
though it is part of the budget of
the judiciary, it drafts its program of
inspections on its own, inspectors are
independent in their work and the
election of Inspector General and
inspectors requires a greater majority
than the election of representatives
of the SJC parliamentary quota. It is
clear adding “to” to the name of the
Inspectorate creates a non-existent
dependence between the body and
SJC. For this very reason, the name

Inspectorate of the judiciary

should be corrected and changed to
Inspectorate OF the Judiciary System.
The clarity of the legal framework is
a prerequisite for clarity in exercising
powers of various bodies.
One appropriate proposal aimed to
guarantee independence of the judicial
system’s controlling body is presenting
the Inspectorate’s annual report
directly to the National Assembly –
since it is the latter that has actually
elected the General Inspector and the
inspectors.
Finally, I believe it is appropriate
to amend the provisions of Art. 129,
para. 1 of the CRB, compliant with
Georgi Kadiev’s proposal in this
respect: from among the powers of the
two future SJC colleges, there should

си за проверки, инспекторите са
независими в дейността си, както и избора на главен инспектор
и инспектори изисква по-голямо
мнозинство от този на представителите на парламентарната
квота на ВСС. Явно е, че употребеното “към” в наименованието
на Инспектората създава една
несъществуваща зависимост
между органа и ВСС. Именно и
заради това, наименованието
следва да бъде коригирано, като
Инспекторатът да се нарича Инспекторат на съдебната власт.
Яснотата на правната уредба е
предпоставка и за яснота при упражняване на правомощията на
отделните органи.
За гарантиране независимостта на контролния орган на съдебната система е особено подходящо предложението годишният отчетен доклад за дейността
на Инспектората да бъде представян директно пред Народното събрание, което именно
е излъчило главния инспектор и
инспекторите.
На последно място, смятам,
че е редно да бъде изменена и
разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от
КРБ, съобразно предложението
в тази насока на Георги Кадиев,
като измежду правомощията на
бъдещите две колегии на ВСС се
предвиди и това по възстановяване на длъжност на съдии, прокурори и следователи. Това се на-

лага предвид възможността при
заемане на определена длъжност,
която налага освобождаването
от магистратска длъжност, последната да бъде „запазена”, т.
е. лицето да може да бъде възстановено на нея. Самото възстановяване обаче не е измежду
правомощията на висшия кадрови
орган, което поставя практически трудности в тази хипотеза.
Както вече споменах, яснотата
и пълнотата на правната уредба е основна предпоставка за
законосъобразно упражняване на
правомощията на държавните
органи и тази яснота следва да
бъде преследвана на най- голямо
основание при създаване на норми
на основния закон – Конституцията.

also be an option of reinstatement of
judges, prosecutors and investigating
magistrates. This is needed in order
to provide the following opportunity:
when an official takes a certain office
requiring release from a magistrate’s
office, the latter is “reserved”, i.e. there
is an option of the respective official’s
reinstatement to their previous position
after their mandate of an inspector.
Reinstatement in itself however is
not among the powers of the senior
personnel body and this creates
practical difficulties in this hypothesis.
As already mentioned, clarity and
completeness of the legal framework
are a fundamental prerequisite for the
lawful exercise of powers of public
authorities and this clarity should be

consistently pursued in creating norms
for the very foundational Law, the
Constitution.
(Excerpts from a speech delivered
at the Provisional Parliamentary
Committee about amendments to the
Constitution)
Editor’s Note: The bill of amendments
of the Constitution suggests also new
control functions of the Inspectorate.
Apart from current inspections into the
flow and timing of lawsuits, inspectors
shall also check magistrates for conflicts
of interest as well as the veracity of
their property returns. They are going to
assess the conduct of judges, prosecutors
and investigating magistrates so as to
make sure the credibility of the judiciary
is not marred.

(Изказване във Временната
парламентарна комисия за промяна
на Конституцията – с незначителни съкращения)
Бел. ред.: Проектът за промени
в Конституцията предлага и нови
контролни функции на инспектората. Наред с досегашните проверки
по движението и срочността на
дела, инспекторите ще проверяват
магистратите за конфликт на
интереси, както и за верността
на имуществените им декларации.
Те ще оценяват и поведението на
съдии, прокурори и следователи, за
да не бъде уронван престижът на
съдебната власт.

41

Инспекторат на Съдебната власт.

ПСИХОЛОЗИ правят профила на
съдебните инспектори в Румъния
Главният съдебен инспектор на
Румъния г-н Лучиан Нетежору и
заместникът му г-н Георге Стан
бяха на официално посещение в
България по покана на главния
инспектор г-жа Теодора Точкова. Румънският инспекторат се
състои от 32 инспектори, които
проверяват съдии, и 21 инспектори, които проверяват прокурори.
Те се избират след конкурс на
няколко етапа. В конкурсните
комисии участват психолози, съдии от Върховния съд и главният
прокурор. Психолозите, които са
университетски професори, очертават профила на подходящите
кандидати, като се оценяват почтеността, комуникативността и
способността на кандидатите за
инспектори за работа в екип. ВСС
утвърждава издържалите конкурса
инспектори. Мандатът им е 6-годишен, а на главния инспектор – 3
години. След работата си в инспектората инспекторите могат
да се върнат в съд или прокуратура по свой избор – на позицията,
преди да станат инспектори. Ако
желаят да продължат работата
си в инспектората, отново се явяват на конкурс.
При необходимост изискват

протоколи от съдебните заседания, звукозаписи, могат да изслушват магистрати като свидетели.
При по-сериозните проверки разследването се прави от екип от
инспектори. Главният съдебен
инспектор на Румъния каза, че
в страната има 16 апелативни

района и инспекторите все още
не са успели да проверят всички
съдебни органи и магистрати.
Гостите уточниха, че страната
е с 20 млн. население, съдиите са
5000, а прокурорите – 3000.
Румънският инспекторат извършва проверки на съдии и прокурори за спазване на нормите на
етичното поведение, но само след
сигнал за съответния магистрат. Инспекторите извършват
разследвания на дисциплинарните
нарушения.

Главният съдебен инспектор на Румъния Лучиан Нетежору и Теодора Точковаю
Romania’s Inspector General Mr. Lucian Netejoru and Teodora Tochkova

PSYCHOLOGISTS Draw Up Judicial Inspectors Profile in Romania
Romania’s Inspector General Mr.
Lucian Netejoru and his deputy Mr.
Gheorghe Stan were on an official
visit to Bulgaria at the invitation of
Bulgaria’s Inspector General Mrs.
Teodora Tochkova. The Romanian
Inspectorate has employed 32
inspectors who inspect judges, and 21
inspectors who inspect prosecutors.
They are elected at a contest of a few
stages. Contest commissions are lined
up with psychologists, Supreme Court
judges and the Prosecutor General.
Psychologists who are university
professors draw up the profile of
suitable candidates for inspectors by
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evaluating integrity, communication
and teamwork skills. The SJC approves
the inspectors who have passed the
exam. Their mandate is six years and
of the Inspector General – three years.
After their mandates as inspectors
expire they are free to return to the
Court or the Prosecution office – at
the Department they have worked prior
to being appointed as inspectors. If
they wish to keep their position at the
Inspectorate, they are free to join a
new job contest there.
If needed, minutes of hearings
and audio recordings are required
and magistrates can be heard as

witnesses. More serious investigation
exams are done by teams of inspectors.
Romania’s Inspector General said his
country has 16 appellate districts, and
inspectors had not yet managed to
check into all courts and magistrates.
The guests underlined their country has
a population of 20 million – and 5,000
judges and 3,000 prosecutors.
The Romanian Inspectorate
carries out inspections of judges and
prosecutors in compliance with the
norms of ethical conduct, but only after
a signal about a respective magistrate.
Inspectors conduct investigations of
disciplinary violations.

interview

Красимир Анадолиев:

Нотариусът е психолог,
юрист и изследовател
Изчезнаха или се преквалифицираха т. н. „жилищни мафии”, след
като вече е ясно, че нотариусът
може да направи справка за документите за самоличност (лична
карта) на страните, които се
явяват при него за сделки с недвижими имоти.
Наистина, преди години сме
имали доста неприятни случаи,
при които явилите се при нотариуса страни са се легитимирали
с фалшиви лични карти. Подобни
случаи създаваха несигурност при
сделките с недвижими имоти, но
при всички случаи се създаваше

и лоша представа за професията. Практически нотариусите
също бяха потърпевши от това.
Нотариалната камара обаче
предприе редица мерки, за да
противодейства. Тогавашният
Съвет на Нотариусите в добър
синхрон между Нотариалната
камара и институции като МВР,
Министерството на правосъдието и общата воля за справяне с
проблема, подготви измененията
в Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) и предостави възможност (от 2010 г.)
нотариусите да имаме право на

Район на действие: Софийски районен съд
Председател на Регионална колегия – София през периода 2007-2010 г.
Член на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара и заместник-председател през периода 2007-2010 г. и 2010-2013 г.
От 2013 г. e член и заместник-председател на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара
Член на Генералния съвет на Международния съюз на нотариатите;

достъп до „Националния регистър
на българските лични документи“,
при условията и реда, определени
с акт на Министерския съвет.
Това прекрати случаите да се
стига до осъществяването на
измами в резултат на представянето на фалшива лична карта.
Така нотариусите при сделки с
недвижими имоти вече доста
години проверяват личните карти на явилите се пред тях лица.
Между другото възможността за
проверка на личните карти доведе
и до друг ефект, за който не сме
мислили тогава. В доста нотариални кантори се случваше след
такава проверка да бъдат задържани лица, обявени за национално
издирване, поради факта, че проверката се прави след представянето на личната карта, така че
след влизане в системата, става
ясно, че това лице се намира в съответната кантора.
Дали разковничето за сигурността на гражданския оборот
е онлайн достъпът до всички информационни системи, до които
има право нотариусът, където и
да се намира в страната?
В съвременния свят с развитието на технологиите в областта на информационните
системи и улесненият достъп до
информация са обстоятелства,
които не трябва да бъдат пренебрегвани, а по-скоро използвани в
работата с цел по-голяма информираност и сигурност в гражданския оборот. До голяма степен
сигурността е в постоянния достъп до информация от компютъра в кантората. Специално искам
да отбележа създадената от Нотариалната камара единна система, наречена „ЕДИНСТВО”,
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финансирана със средства на
камарата. В нея всеки нотариус
въвежда и изпраща данни за заверени пълномощни за разпореждане
с недвижими имоти, също така
документи, с които се оттеглят пълномощните, и данни при
извършване на нотариално завещание, както и при предадено
за пазене или обявено саморъчно
завещание. Това са документи в
гражданския оборот с изключително голямо значение.
Страдат не само клиентите,
но и нотариусите предполагам…
Да, нотариусът също е отговорен в една такава ситуация. Създадохме тази система като още
една гаранция за сигурност. Това
дава възможност когато пред нотариуса се представи пълномощно за разпореждане с недвижим
имот, същият да може незабавно
да провери дали то съществува в
системата, както и дали междувременно не е оттеглено. Смея да
кажа, че след въвеждането на системата „Единство”, на практика
почти няма случаи на сделки с
представено фалшиво пълномощно. Това е статистика и на други
органи, отговорни за разкриване
на престъпления. Тази система
трябва да бъде развивана. Доколкото съм информиран, в момента
има идея за промяна на някои
нормативни актове с цел създаване на възможност в системата
„Единство” да бъдат въвеждани и
извлечения от нотариално заверени документи, свързани с обстоятелства, подлежащи на вписване в
търговския регистър. Има доста
случаи, нашумели като „кражба на
фирми”, а целта е по този начин
да се противодейства на възможността за извършване на действия от този тип.
Как се развива през годините,
според вас, частният нотариат –
това вече не е модерен термин,
но освен че сте част от системата на Латинския нотариат, кое
е важното тук?
Българският нотариат е член
на Международния съюз на нотариатите, в който членуват повече от 80 нотариати от латински тип от целият свят. Тази
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документи по време на производството няма как да бъдат
проверявани и лицата, които ги
представят пред нотариуса, си
носят отговорност, включително
наказателна. Като едни от важните документи бих споменал
удостоверенията за наследници.
Наистина, има случаи понякога да
бъде пропуснат някой наследник.
Сега обаче с осигурения достъп до
Национална база данни на населението можем да проверим роднините на починалия, годината на
смъртта, евентуално да направим извод кой наследява, има ли и
какви деца, родители и т. н.

тясна комуникация ни позволява
да работим за сигурността не
само на национално ниво, но и в
международен план. Ние по същество сме частни, но изпълняваме
обществени функции, възложени
ни със заповед на министъра на
правосъдието и от закона. Създаването на Нотариалната камара
е може би е една от най-сполучливите реформи. Като член на
Генералния съвет на Международния съюз на нотариатите
мога да кажа, че нашата страна
многократно е давана за пример
за всичко, което се е случило в
областта на нотариалната дейност.
Работите основно с документи, на кого вярвате: на човека
пред Вас или на документа?
Знаете ли, нотариусът работи
с представените от страните
документи, а те са от различен
характер и период. Има сделки,
по които се проследява собствеността на имота от около сто
години назад. Това означава, че
нотариусите следва да са подготвени и много добре да познават
законодателството през всичките тези периоди. На практика,
голяма част от представени

Това означава, че нотариусът
трябва да бъде и в известен смисъл изследовател...
Да, в общи линии се получава
и така. Нотариусът е не само
психолог, нотариус, юрист, но и
изследовател на родословно дърво на своя клиент. Във Франция,
например, има специална такава
професия. Там нотариусите удостоверяват наследяването, квотите на всеки наследник, определят кръга от наследници. Когато
има неясноти около едно наследство, се възлага на специалисти
да изследват с всички възможни
начини.
При нас трябва ли да има такива специалисти в помощ на нотариусите?
Според мен трябва по законодателен ред да се предвиди констатиране на всяко едно наследяване
от нотариус, който да определя
квотите и наследниците и това
да бъде вписвано в имотния регистър. Заради тази липса на
информация ние сме принудени да
изследваме документи 100-150 години назад, родови връзки, поземлени регистри, крепостни актове
и т. н.
Във вашата кантора има един
крепостен акт, копие ли е?
Истински е, подарък ми е от
един колега, нотариус Пенков от
Девин. Сложил съм го точно пред
мен, за да си напомням всеки ден
с каква прецизност и подробност
на информацията в тях са създавани тези крепостните актове.

interview
Кметовете, които скоро ги
избраха, и българските консули в
света също имат правата да правят нотариални заверки.
Обучението и на консулите,
и на кметовете трябва да бъде
постоянен процес. Светът е
вече едно семейство, така че
документи, удостоверявани в
България, се използват навсякъде
по света, а и много българи са
в чужбина и удостоверяват документи там, където са, които
да послужат в България. Поради
законово предвидената възможност кметове на населени места,
в които няма нотариуси и районен съд, както и българските
консулски длъжностни лица в
чужбина, да извършват нотариална дейност, е необходимо тясно
сътрудничество, взаимодействие
между нотариалната камара и
тези длъжностни лица. Отговорността на тези лица е голяма и
те трябва да са добре подготвени. Нотариалната камара няколко пъти е провеждала съвместни
обучителни семинари с кметове
от различни райони, както и с
МВнР с участието на наши консулски длъжностни лица. Специално аз поддържам тесни връзки с
консула ни във Валенсия, Испания,
като винаги, когато има казус, в
който не са сигурни, ми звънят и
го решаваме заедно.
Вие как се ориентирахте към
професията на нотариус?
След завършването ми в СУ
„Св. Климент Охридски, специалност право, продължих обучението си в Испания в Кралския
университет във Валядолид, където защитих докторантура на
тема „Право и икономика в ЕИО
и асоциирането на България в
нея”. Това беше през 1991-1992 г.
След това работих като адвокат
и през 1998 г. се явих на изпит
за нотариус. Честно да ви кажа,
нямах много представа какво ме
очаква. Не съжалявам нито за
миг, че избрах да бъда нотариус.
Тази професия ме научи, че човек
трябва да се самоусъвършенства
непрестанно. Ролята на нотариуса е преди всичко превенцията:
да не допуска в работата си компромис, да служи на закона.

Krassimir Anadoliev:

A Notary Public Is a
Psychologist, Lawyer
and Researcher –
All-in-One
Has the so-called “real-estate
mafia” disappeared or have they requalified now when it is quite easy
for a notary to check the ID papers
of the parties coming before him for
real estate transactions?

Indeed, in the past we had quite
annoying experience when customers
coming to a Notary Public showed
fake ID cards. Such cases used to
create insecurity in real estate deals
but they also created a negative

Area of coverage: Sofia Regional Court
Chairman of the Regional College Sofia in 2007-2010
Member of the Council of Notaries of the Notary Chamber and Deputy Chairman in
2007-2010 and 2010-2013
Member and Deputy Chairman of the Notary Chamber Disciplinary Committee since
2013
Member of the General Council of the International Union of Notaries.
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image of our profession. In fact,
notaries public also suffered in the
process. However, the Notary Chamber
took a range of measures to fight this
trend. The then Council of Notaries
established good coordination of the
Notary Chamber with other institutions
including the Ministry of Interior,
the Ministry of Justice, and given the
common will it was able to solve the
problem, and the following results were
achieved: amendments were introduced
in the Notaries Public and Notarial
Practice Act (NNPA) and an option
was created – starting from 2010 –
notaries to have access to the National
Registry of Bulgarian ID Documents,
under conditions and terms, specified
in a Council of Ministers Deed. This
ended fraudulent practice based on
false ID papers. Thus whenever having
transactions with real estate property
Notaries Public have long started
checking ID cards of individuals
involved in such transactions. By the
way, the option to check personal
data has had an unexpected effect we
had not considered back at that time.
During verification in a few notary
offices, Police have been detained
people listed for national crime search
due to the fact double-checking their
identity is done after they provide
an ID card, so when checking into
the system, it becomes clear that the
wanted person’s location is at the
respective Notary Public office.
Is online access to all notaryaccessible information systems key to
the security of civil flow no matter
where a Notary Public is located?
In the world today development of
information technology and an evereasier access to information represent
circumstances in no way be neglected
but instead used in various activities
for the sake of greater awareness and
security of the civil flow. Security is
to a large extent due to the permanent
access to information from the
computer in one’s office. I should like
to point to the unified system called
Edinstvo (Unity) established by the
Notary Chamber and financed by it.
In it, every Notary Public introduces
and sends data about certified
powers of attorney related to real
estates, documents revoking powers
of attorney; data about performing
notary-certified wills, as well as about
4646

notary-certified homemade wills or
ones submitted for safe-keeping. These
are documents of civil flow and of
great significance.
Both customers and Notaries
Public suffer in such situations, I
suppose…
Yes, a Notary Public is held
responsible in such cases. We have
launched this system as a further
guarantee of security. This creates
an opportunity for the Notary
Public, when presented with a power
of attorney in real estate deals, to
check on the spot whether the power
of attorney has been listed in the
system and whether or not it has
already been revoked. I dare say
after launching the unified system
there have been zero deals using
fake powers of attorney. This is also
reported in statistics of other bodies
in charge of crime detection. Such a
system should be further developed.
As far as I know, there are plans for
amendments in certain regulations
as to create an option of entering
into and receiving from the unified
System abstracts of notary-certified
documents related to events subject to
entry into the Commercial Register.
There has been a lot of media fuss
about cases called “company thefts”
and the objective is to precisely
prevent actions of this kind.
How has the private notary
office developed – it is no longer a
fashionable term but besides being
part of the Latin Notary, what is
important in this regard?

The Bulgarian Notary Office is
member of the International Union
of Notaries Public whose members
are more than 80 notary office of
the Latin notary system from across
the world. This close communication
enables us to work on security
not only at national level but also
internationally. We are in our essence
private Notaries Public but we perform
public functions, too assigned to us by
a Decree of the Minister of Justice
and by the law. The launch of the
Notary Chamber is perhaps one of
the most productive reforms. As a
member of the General Council of the
International Union of Notaries Public
I can say this country has been given
as an example on many occasions for
everything done in the notary practice.
You mostly work with documents:
who do you trust more – the man in
front of you or the document?
You are aware a Notary Public
deals with documents provided by
the parties, and they are of different
nature and date back to different
periods. There are deals when we have
to trace 100 years back the ownership
of a real property. This implies
Notaries Public should be well trained
and quite competent about legislation
in various periods of history. In fact,
there is no possibility to check most
documents presented during various
notary operations and people who
present them to the Notary Public are
held responsible including being subject
to criminal responsibility. Inheritance
certificates are one example of these
quite important documents. Indeed,

interview
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In front of Pavel Mitkov's painting

there are cases when an heir is
omitted. Now however – given the
access to the National Database of the
Population – we can check all relatives
of a deceased person, the year of
death and possibly make a conclusion
who inherits their legacy, whether they
had children, parents, etc.
This implies a Notary Public has
to be a researcher and investigator in
a certain way…
Yes, this is more or less the
case. A Notary Public is not only
a psychologist, a lawyer, but also a
researcher of the family tree of their
client. In France, there is a special
job position. Notaries Public there
certify an inheritance letter, quotas
of every heir and define the circle of
heirs. When there is a lack of clarity
in an inheritance case, specialists
are assigned to carry out a thorough
research of this case – in all possible
ways.
Do we also need such experts to
assist Notaries Public?
I think legislation should point to
the procedure of how every single
inheritance is proved by a Notary
Public who defines quotas and heirs,
and all data should be entered into
the Property Register. Because of the
lack of information in this regard,
we have to research documents

dated some 100 to 150 years ago,
family relations, regional community
registers, title-deeds, etc.
You have a title-deed in your
office. Is it a copy?
It is authentic, a present from a
colleague, Notary Public Penkov from
the town of Devin. I have placed it
right in front of my desk as a daily
reminder of how title-deeds were
drawn up – with great accuracy,
scrupulousness and in most meticulous
details.
Recently elected mayors as well as
Bulgarian consuls across the world
have been given the power to notarize
documents, too.
Educating consulate officers and
mayors should be a continuous
process. The world has become one
family today and documents notarized
in Bulgaria are used everywhere in
the world. Likewise, many Bulgarians
residing abroad certify documents in
their countries of residence meant
to be used in Bulgaria. Given that
pursuant to the law mayors of
settlements of no notaries public or
district courts, as well as Bulgarian
consular officials abroad are entitled
to carry out notarial activities; close
cooperation and interaction is required
between the Notary Chamber and
those officials. Their responsibility

is great and they have to be well
prepared to carry out this function.
The Notary Chamber has on many
occasions held joint training seminars
with mayors from various regions as
well as with the Foreign Ministry with
the participation of consular officials.
As far as I am concerned, I keep in
touch with the Bulgarian consul in
Valencia, Spain, and whenever there
is a case they cannot handle, they call
me and we solve it together.
What made you choose the
profession of a Notary Public?
After graduating law at St. Kliment
Ohridski University of Sofia I
continued my studies in Spain at the
Royal University in Valladolid where I
defended a doctoral thesis on the topic
of „Law and Economy in the European
Economic Community and Bulgaria’s
Accession to it”. This was back in 19911992. After that I worked as a lawyer
and in 1998, I passed an examination
for a Notary Public. Frankly, I had
no clear idea what I was getting into.
However, I have never regretted my
choice to become a Notary Public. This
profession has taught me a man should
never stop learning and perfecting
themselves. The role of the Notary
Public is prevention above all. This
position rules out any compromise on
the job and most of all, it implies loyal
service to the Law.
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Администрацията
няма право да
„занулява” отпуски
Завеждането на дело за неплатени обезщетения от неползвани годишни
почивки прекъсва 2-годишната им погасителна давност.
Автор Лилия Христовска
By Liliya Hristovska

„Фирмата, в която работех
дълги години, фалира. Трудовите ни
договори бяха прекратени поради
частична ликвидация, но не бяха
изплатени обезщетения за неползвани отпуски от 2013 г. и 2014 г.
От администрацията отказаха да
приемат молби за обезщетяване на
неползваните ни отпуски с аргумен4848

та, че са ги „занулявали”в края на
годината, за която се отнасят.
Оправдано ли е подобно поведение
и имаме ли законно основание да
защитим правата си пред съда?”
пише група вече безработни
Законът не е дал право на
администрацията да се разпорежда с правото на придобития
отпуск на работниците и служителите, а само да контролира и
осигурява неговото използване.
Затова понятия от рода на

едностранно „зануляване” на неползвани годишни отпуски от администрацията на фирмите или
предприятията нямат никаква
правна стойност. Нещо повече,
подобно зачертаване на права е
сериозно нарушение на трудовото
законодателство. Единственият
законов начин за погасяване на
правото на ползване на един отпуск, е давността (чл.176а от КТ)
Правилото е общовалидно за всички, които работят по Кодекса
на труда, по Закона за държавния

the law
служител, Закона за съдебната
власт, Закона за МВР и др.
В конкретния случай освободените служители поради частична
ликвидация имат право на обезщетение на неползвани отпуски
или части от тях за 2013 г. и
2014 г., независимо дали са искани
или под натиск не са подавани
молби за ползването им. Това
е така, защото правото им на
ползване не е било погасено по
давност към момента на прекратяване на трудовите договори
през 2015 г. Давността за правото на отпуски от 2013 г. започва
да тече от 1 януари 2014 г. и изтича на 31 декември 2015 г., а за
2014 г. – от 1 януари 2015 г. до 31
декември 2016 г.
Многообразните промени в режима на отпуските през последните години често водят до погрешни тълкувания за правото им
на ползване и обезщетяване. Законът обаче не допуска неточните
изводи на администрацията да
остават за сметка на работници,
служители, държавни чиновници,
магистрати и др.
Заради злоупотреби с натрупани отпуски в държавната администрация през 2010 г. парламентът въведе 2-годишна давност в
Кодекса на труда (КТ) и Закона
за държавния служител (ЗДС) за
ползване на годишните отпуски.
Тогава поправките „конфискуваха” всички заварени и неползвани
почивки до 31 декември 2009 г.,
като едновременно с това законът съкрати отлагането на
отпуска за следваща година само
до 10 работни дни и то в крайно ограничени случаи. (Дотогава
годишните отпуски можеха да
се ползват до прекратяване на
трудовия договор без да се загубват. До 31 декември 1992 г. пък
действаше режим на 3-годишна
давност за ползването им.)
Крайностите, в които залитнаха промените, обаче не издържаха последвалата ревизия на
Конституционния съд и той обяви, че отнемането на придобити
права със задна дата е противоконституционно. Така тогава отпадна „конфискацията” със задна
дата за стари отпуски до 31 декември 2009 г., както и

Administration
Has No Right
to Zero Paid
Leaves
Filing a lawsuit for unpaid compensations of spared annual
paid leave interrupts its 2-year extinctive prescription.
„The company I had been
employed by for many years filed
bankruptcy. Our employment
contracts were terminated due
to partial liquidation, however
no compensations were paid for
unused (spare) paid leave for 2013
and 2014. The administration
refused to receive applications for
compensating unused leave with the
argument they had been zeroing
leaves at the end of the respective
year. Is this conduct justified and
do we have legal grounds to defend
our rights in Court,” a group of
unemployed individuals wrote.
The law has not entitled
administration to dispose the right
of acquired paid leave of its staff
but only to control and make sure it
is properly used. Therefore notions
such as unilateral zeroing of spare
annual leave by administrations
of companies or enterprises have
zero legal value. Moreover, this act
of crossing out rights represents
a flagrant violation of labor
legislation. The only lawful method
for the extinction of the right to
using paid leave is prescription (Art.
176а of the Labor Code). The rule
is valid for all who work under the
Labor Code (LC), the Civil Service
Act, the Judiciary System Act, the
Interior Ministry Act, etc.

In this particular case the staff
dismissed due to partial liquidation
is entitled to compensations for
unused paid leave or parts of it for
2013 and 2014 regardless of whether
they have applied for it or else
(under pressure) no applications to
use the leave have been submitted.
This is so because the right to use
the leave has not been extinguished
at the moment of termination of
employment contracts in 2015. The
prescription of their right to paid
leave for 2013 starts on 1 Jan 2014
and expires on 31 Dec 2015, while
for 2014 it starts on 1 Jan 2015 and
expires on 31 Dec 2016.
The multifaceted changes in the
scheme of using annual paid leave
in recent years have often led to
wrong interpretation of the right
to use it and get compensated
for it. The law however, does not
permit incorrect conclusions of
administration –
violating in this way the rights of
workers, employees, civil servants,
magistrates and other staff.
Due to misuse of accumulated
spare leave in the civil service, in
2010 the Parliament introduced a
two-year prescription in the Labor
Code and in the Civil Service
Act for using paid annual leave.
Amendments then “confiscated”
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законът
ограниченията, свързани с отлагането им. (Решение № 12 от 2010
г. по к.д. № 15 от 2010 г., бр. 91
от 2010 г.)
С „поправки на поправките”
през 2011 г. освен че работниците
и служителите получиха старите
си отпуски, законът се отказа от
ограничението, че обезщетение за
отложен отпуск се дължи само за
„текущата” календарна година.
Така освен поради производствена необходимост или по молба
на работника със съгласие на
работодателя, отлагането стана възможно и поради отпуск за
временна нетрудоспособност при
обща болест, трудова злополука
и професионална болест, както и
заради гледане на болен член от
семейството и др. Законно стана
и отлагане на ползването и в случаите на други законоустановени
отпуски – неплатен родителски
отпуск (чл. 167а), учебни отпуски
(чл. 169-171а), неплатен отпуск
(чл. 160) и др. Към тях спадат и
отпуски за бременност, раждане,
осиновяване и гледане на малко
дете до навършване на 2-годишна
възраст.
В чл. 224, ал. 1 от КТ изрично
бе записано, че: „При прекратяване на трудовото правоотношение
работникът или служителят има
право на парично обезщетение за
неизползван платен годишен отпуск, правото на който не е погасено по давност.” А не е погасен
по давност онзи отпуск, който не
е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която
се отнася, независимо от причините за това, е записано в закона. Важно е да се знае също, че
когато ползването на платения
годишен отпуск е отлагано поради друг законоустановен отпуск,
двегодишната давност започва
да тече от края на календарната
година, през която отпада причината за отлагането.
Например, ако един работник не
е ползвал редовния си отпуск (или
части от него) през 2013 г. поради
заболяване, което е приключило
през 2014 г., двегодишният погасителен срок започва да тече от
31 декември 2014 г., защото това
е краят на годината, през която
е отпаднала причината, довела до
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отложеното ползване на платения годишен отпуск за 2013 г.
В описания случай, ако бившата фирма на освободените
работници и служители действително е „занулявала” неползвани
отпуски от 2013 и 2014 г., тя е
допуснала сериозно нарушение на
трудовото законодателство, за
което на виновните длъжностни
лица може да бъде наложена глоба
от 1000 до 10 000 лв.. Недопустим е и отказът на администрацията да приема молби за обезщетяване на неползваните отпуски.
Подобно нарушение влече след
себе си имуществени санкции или

глоби от 1500 до 15 000 лв.
Заради погасителната давност на отпуските от 2013 г. до
края на 2015 г. на основание чл.
224, ал. 1 от Кодекса на труда
уволнените служители могат
да потърсят правата си чрез
Районния съд по седалище на въпросното дружество. Според чл.
115 от Закона за задълженията и
договорите давността спира да
тече по време на съдебния процес.
Производствата по трудови дела
са безплатни за работниците и
служителите. Те не плащат такси и разноски. Това не важи за
адвокатските хонорари, но ако

the law
делото бъде спечелено, уволнените служители могат да поискат
от съда парите за адвокатската
им защита да бъде заплатена от
работодателя. За да бъдат изплатени дължимите обезщетения е
добре първо да се подаде сигнал
в Инспекция по труда, и в случай
че тези плащания отново бъдат
отказани, да се заведе съдебното
дело. Общата давност за неплатени средства от трудови правоотношения е 3-годишна и тече от
датата, на която вземанията са
станали дължими, тоест, в случая, от деня на прекратяване на
трудовите договори през 2015 г.

all current and unused paid leave
by 31 December 2009 while at
the same time the bill downsized
the postponing period of using
the leave to just 10 days and
only in exceptionally rare cases
(earlier, annual leave could be
used until the employment contract
termination and could not be lost.
Prior to 31 Dec 1992, a threeyear prescription for its use was in
force).
These amendments brought
in extremes but still they could
not withhold their audit review
by the Constitutional Court, and
the latter ruled the retroactive
withdrawal of acquired rights
was unconstitutional. Thus the
retroactive confiscation of old leave
prior to 31 Dec 2009 was abolished
as well as the restrictions related
to the delay of its use (Resolution
No12 from 2010 on constitutional
lawsuit No 15 from 2010/ 91/2010).
Under the “amended
amendments” in 2011 workers and
employees regained their old leave,
and in addition, the law gave up
on the restriction delayed leave
compensations should be paid only
for the current calendar year. Now
apart from a production imperative
or an employee’s application with
the employer’s approval, the delay
in using the leave became possible
also when due to temporary
disability leave in case of a general
sickness, an occupational accident
or professional disease, or while
taking care of a sick family
member, etc. It has also become
lawful to postpone it using other
types of leave stipulated by the
law – unpaid parental leave (Art.
167а), student leave (Art. 169171а), unpaid leave (Art. 160), etc.
This type includes also pregnancy,
childbirth, adoption and maternity
leave for caring for a child until
age 2.
Art. 224, para. 1 of the LC
explicitly reads: “Upon termination
of an employment relationship
the employee shall be entitled to
a cash compensation for unused
paid annual leave, unless the right
to it has not been extinguished
by prescription”. And the leave
not extinguished by prescription is
the one not used until the expiry

of the two years from the end of
its year of origin, regardless of the
reasons for that, the law reads.
Another important point is when
using of paid annual leave has been
delayed due to another kind of leave
stipulated by the law, the two-year
prescription starts running from the
end of the calendar year when the
cause for delay has been removed.
For example, if a worker has not
used their regular leave (or parts
of it) in 2013 because of sickness
ending in 2014, the two-year
extinction period starts running on
31 December 2014, because this is
the end of the year when the cause
for the delay in the regular 2013
leave use was removed.
In the case aforesaid – if the
former company of dismissed
workers and employees was in fact
zeroing unused leave from 2013 and
2014, it has seriously violated labor
legislation, and is liable to fines
from BGN 1,000 to BGN 10,000.
Refusal of the administration to
process applications for unused leave
compensations is inadmissible. Such
violation entails fines from BGN
1,500 to BGN 15,000.
Due to the extinctive prescription
of 2013 leaves, by end-2015 –
pursuant to Art. 224, para. 1 of the
Labor Code – dismissed employees
can defend their rights in the
regional court of the company’s
headquarters address. Pursuant to
Art. 115 from the Obligations and
Contracts Act, prescription time
stops running during litigation.
Employment litigation is free of
charge for workers and employees.
They do not pay fees and costs.
This is not valid for lawyers’ fees
though, but if the lawsuit is won,
dismissed employees are free to
demand a court resolution the
employer to reimburse the fee paid
to the legal representative. To make
sure one gets their compensations
it is advisable to first report it to
the Labor Inspectorate and in case
compensations are still not paid, to
start legal proceedings. The total
prescription of unpaid funds under
employment relationships is three
years and starts on the date the
claim became due, i.e. in this case
on the day of termination of the
employment contracts in 2015.
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