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Защита на правата

Михаил Екимджиев:

Антитерористичният закон
е мракобесен, отмъква ни
конституцията
Не искам Цветан Цветанов да преценява
опасността от тероризъм, доказал е
склонност да злоупотребява с власт,
казва правозащитникът.
Лилия
Христовска
Правителството „пусна” към
парламента проектозакона за противодействие на тероризма. Спокойствие или страхове поражда той, г-н
Екимджиев?
Целта на всяка терористична организация и на всеки терористичен
акт е да накара нормалните хора да
променят начина си на живот, навиците си, да изневерят на ценностите
си. Парадоксално е, че в България, без
да има непосредствена опасност от
терористични актове, (по думите на
Румяна Бъчварова и Цветан Цветанов) нашите законотворци са готови
да постигнат същия резултат, който
целят терористите, а именно – страх!
Някой може да ме репликира, че
подобен извод може да се направи и
за антикорупционния закон на Меглена Кунева. Сравнението обаче, не би
било коректно, тъй като в България от
началото на мътния преход има повсеместна брутална, демонстративна и
арогантна корупция, която не просто
разяжда, а е оглозгала държавата и обществото.
При такъв реален проблем е оправдано да поемем риска от известно
ограничаване на правата и свободите
в сравнение с някаква въображаема и
виртуална опасност от тероризъм в
България.
Действително през юли 2012 година на летище Сарафово имаше те-

рористичен акт, но той бе
извършен от чужденци срещу чужденци, а в момента
непосредствена опасност от
такъв акт няма по думите на
самата власт. Затова смятам,
че абстрактната опасност и
глобално повишеният риск
от тероризъм, се използва и
злоупотребява от едни хора
в ДАНС, МВР и прокуратурата, за да ни отмъкнат конституцията със закон
Какво най-много притеснява един
правозащитник в този закон?
Някои от разпоредбите в него са
откровенно мракобесни и навяват
спомени за тоталитаризъм и диктатура. Предвижда се само при обосновано подозрение за терористична
дейност хора да бъдат арестувани,
въдворявани в определени населени
места, да бъде ограничено тяхното
свободно предвижване и т. н.
Дадено е право на вътрешния министър и шефа на ДАНС да забраняват промени на местоживеенето, да
се напуска страната, да се посещават
определени места, да се притежава повече от един телефон, да се контактува с определени хора… Това е погром
върху правата на хората.
Предвидена е възможност при субективна преценка за опасност от тероризъм спецчастите да нахлуват в
жилищата на гражданите, да отнемат
колите им, а защо не и жените в някакъв момент.
Според Вас, какви трябва да са мерките срещу заплахите от тероризъм?
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Държа да подчертая , че критиката
ми към закона е насочена към онази
част от него, която визира действия
при опасност от терористична атака,
а не за онова, което трябва да се предприеме при започване или при вече
осъществен терористичен акт. В тези
случаи наистина е необходимо да се
предприемат остри мерки за неутрализиране. Тогава е разбираемо, че специалните сили за борба с тероризма
– полиция, армия, ДАНС имат право
( за кратко време) да интервенират съществено в нашите права и свободи.
Но не искам да си представя хипотезата, при която например, Цветан
Цветанов ще преценява дали е налице обосновано подозрение за терористична опасност и на база на неговата
преценка, да бъдат игнорирани основни конституционни права, които
и без това едва оцеляват в нашия не
толкова успешен преход.
Неслучайно визирам Цветанов,
защото в битието си на вътрешен министър той показа неадекватната си
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преценка и склонност да злоупотребява с власт.
Ще напомня поне шест – седем осъдителни решения на Европейския съд в
Страсбург от времето, когато Цветанов
беше вътрешен министър, и многозначителната констатация на съда, че държавата ненужно е използвала диспропорционална полицейска сила.
Всички знаем казусите „Гуцанов”,
„Алексей Петров”, „Тенчо Попов”, „Цонев”, „Славов” и т.н., при които въоръжени и маскирани полицаи бяха използвани абсолютно ненужно!
На базата на този лош институционален опит и правозащитна памет,
смятам, че е изключително опасно да се
дава такова мощно оръжие, каквото е
антитерористичния законопроект в ръцете на хора, които явно не са готови да
го използват разумно и балансиранно.
4 Нещо повече, те са доказали склонността си да злоупотребяват с власт.

и формиращите се цивилизационни
европейски ценности. Съществува реален риск да дадем възможност на нашата незряла и необучена власт и държава
да направи по- големи поразии с този
закон отколкото въображаемите терористични актове. Практически – ако
се откажем от правата си,ние може да
превърнем държавата в тоталитарна
терористична организация.
В случай на злоупотреби с човешките права при прилагането на антитерористичния закон, ще могат ли
гражданите да се обръщат към Съда в
Страсбург
Разбира се, че ще могат. Напоследък
усърдно се напомня принципа, че Конвенцията за човешките права и свободи
е жив организъм, че правилата й не са
от камък , а от злато, в смисъл – гъвкави, и трябва да съобразяват условията
на тероризма. Когато има непосредствена терористична опасност, каква-

да ги следят, без да се знае кой какво е
слушал и с каква цел! Това е безобразие, при положение, че има решение на
ЕСПЧ, което казва, че дори два и шест
месеца са прекомерен срок
Как коментирате разпоредбата, че
съдът може да събира доказателства и
да преценява дали решението на службите за ограничения на човешките права е законосъобразно?
В същото време обаче е казано, че
съдът в подобни случаи трябва да вземе своето решение незабавно. Това
означава, че е ограничено правото на
защита на засегнатия. Изискването за
незабавност е системен проблем при
прилагането на Указа за борба с дребното хулиганство, както и при мерките
срещу футболното хулиганство. Довеждат човек , полицаите са свидетели,
а задържаният няма време да си организира защитата, нещо което профанизира съдебния процес.

Чуват се коментари, че няма да бъдат
ограничавани нашите права, а правата
на терористите
Но логичен е въпросът – каква е гаранцията, че това ще е така?! Кой ще
контролира дали този драконовски и
мракобесен закон ще бъде използван
само спрямо лошите, а няма да бъде използван целево срещу хора, които не се
харесват на онези, в чиито ръце е този
изключително мощен и силов ресурс.
Ако ние се откажем от своите права, ние се отказваме от обществения и
парламентарен контрол, който се осъществява в парламентарната република
спрямо изпълнителната власт.
Затова смятам,че гражданското общество, включително и медиите, трябва да реагират изключително остро,
защото в опасност са не само правата
и свободите ни, но и начина на живот

то беше ситуацията през 70-те години
в Западна Германия, Великобритания,
Испания, бе допуснато законодателство, което в някаква степен ограничаше правата на гражданите. В същото време, в разгара на терористичните
атаки, когато Великобритания практически беше в гражданска война с ИРА,
Европейският съд постанови решение,
че задържането за повече от 7-8 дни и
прилагането на методите, при които не
се причинява болка, но задържаните
биват държани гладни, жадни и т. н., са
неадекватни средства за изтръгване на
самопризания. Известно отстъпление
от правата на човека може да има, но
пълното им игнориране, каквото предвижда българският проект е недопустимо. Например, три години следене
без съдебен контрол. Или, в продължение на три години органите ще могат

Записано е, че гражданите ще бъдат
обезщетявани, ако бъдат засегнати от
антитерористичните мерки, това знак
за какво е?
Предвидена е само възможност, но
за обезщетяване само на имуществените вреди и то по ред който ще бъде
определен от Министреския съвет. Ако
политиците, които говорят ,че са загрижени за правата на човека бяха искренни, щяха да предвидят много по- категорични текстове за възстановяване
на всички вреди – и имуществени и
морални. Това показва, че те просто искат да пуснат лошия дух от бутилката
и оттам нататък ще възмездяват само
разбитите врати и счупените прозорци. Но не и страха и унижението, които
хората биха преживели, без да е имало
реална опасност от терористични атаки.

All inclusive процедура

Медиацията алтернатива за
хуманно решение
Въпроси на
В.Чобанов
Ако
се
на ложи
да влезе в съда,
всеки разумен човек получава нов шанс да поеме
отговорност за стореното дотук в
живота му. Защо у нас доброволният метод за възстановяване на
равновесието, все още не е задължителен?
Медиацията е доброволна по своята
същност. Направим ли я задължителна,
ампутираме един от основните й принципи и тя постепенно ще ерозира.
От друга страна, много хора се убедиха в нейната ефективност и наложителност за демократичното
общество и правораздавателна
система. И затова започнахме да
говорим за въвеждането на силен
стимул - задължителна първа медиационна среща по някои видове
дела.
Задължителни
Alternative
dispute resolution (ADR) преди съд
са приети в някои щати на САЩ, в
Скандинавия и Китай, Австралия
и Нова Зеландия. В Европа член
5(2) от Директивата на ЕС позволява задължителна медиация да

бъде предвидена в националното законодателство, ако не пречи на достъпа
на страните до съдилищата. Така направиха в Италия и експериментът им
се оказа успешен. В Англия през 2013г.
също опитаха с Automatic Referral to
Mediation Pilot Scheme at Central London
County Court, но тя срещна отказа на
80% от страните по висящи дела. Въпреки това идеята провокира много интересна дискусия и изследване с доклад
на сър Рупърт Джексън: „Какво кара
публиката да закупува на тълпи един
продукт, който знаят, че е скъпо, продължително и рисковано да се използва, предпочитайки го пред този, който
е по-евтино, по-бързо и има малък или
никакъв риск?“
Биологичното обяснение за това по-

ведение е в амигдалата т.нар- център на
страха, на човешкия мозък, която контролира автоматичните емоционални
реакции и рефлекса „борба или бягство“. Реагирайки бързо на заплахата
от атака срещу нашите тяло и ценности, тя изпреварва неокортекса (рационално мислещата част от мозъка). И
така крайно спорещите страни не са в
състояние да погледнат рационално,
особено в началните етапи на спора,
когато емоциите са остри и желанията 5
са реваншистки. Затова не е чудно, че
съдебният спор е предпочитан избор.
Но, когато напрежението на продължителните съдебни спорове изтощи
страните, те започват да обмислят алтернативни форми на разрешаване. Затова някои си задават въпроса – „дали е
време за някаква форма на принуда, за да бъдат въведени страните
в друго измерение и да се предпазят от собствената си глупост?“ Аз
разбирам мотивите им, обаче не
съм от тях. Защото принудата не
насърчава творчеството.
Народопсихологията също е
решителен фактор. Любопитно
е, че в края на 20 век, директорът
на етнографския ни музей прави
едно голямо изследване по темата за избора. Тръгва по градовете
и селата и пита възрастните хора:
Кога едно дете може самостоя-

Mediation - an alternative humane decision
Mediation is a modern and
democratic method of resolving
arguments without going to court. The
judicial procedure is the most common
way of solving personal and professional
disputes but it doesn’t allow the parties
to achieve a balance of interests. Judicial
procedures often take a lot of time and
resources. The process of reconciliation
is more effective, more economical,
more sustainable and quicker if it is
managed by the parties themselves. That
is why modern societies has developed
an alternative humane way for solving
arguments in an informal environment

- the mediation.
The execution of the agreement,
reached by mediation, is like any other
contract - it can be oral or in a written
form or notarised (a private document
which, according to the Civil Procedure
Code, anyone can submit to a notary
for authentication of the date, the
signatures and/or the content). The
written agreement needs to contain the
location and the date, the names of the
parties and their addresses, the name
of the mediator and his or her number
from the Unified Registry of Mediators,
what the parties have agreed upon and

their signatures. And if the agreement is
related to Article 49 of the Family Code,
the rulings it provides for, must also be
included.
When the agreement has been reached
in the course of judicial proceedings and
it has been incorporated into the court’s
ruling, there is a really beautiful effect
- the citizens themselves have created a
decision that works for all of them and
which is supported by the court.
Usually fiercely arguing parties are not
in the capacity to look rationally upon
the situation, especially at the initial
stages of the dispute when emotions are
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КАТИНА КЛЯВКОВА е от първите медиатори и
визионери на медиацията в България. Практикува от 1998 г., след като, във втори курс на ЮФ на
СУ, печели конкурс за човешки права на ООН и се
учи от лидерите на най-успешните миротворчески мисии и ADR организации по света. Треньор
по медиация, вкл. трансформираща. Основател
на аха-подхода в медиацията и мрежа от аха-медиатори. Води първите български блог и група за
медиацията. През 2015г. е наградена за висока успеваемост от 92% и над 1000 устойчиви win-win
споразумения с почетния знак за професионални постижения и активна дейност на Съюза на
Юристите в България и Националната Асоциация на Медиаторите. Зам.-председател на НАМ
и участник в Световният форум по медиация.
Търсена е като ментор, лектор и експерт по миротворчество и разрешаване на спорове. Работи
за култивиране на съзнателен и демократичен
диалог, за възприемане и спазване на човешките
права като основна свързваща ценност в семейството, образованието и пазара на труда. www.
mediationtea.com; www.ahaya.bg
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телно да взима решение? И масовият
отговор бил: Ако е момче - когато умре
баща му. Звучи крайно, но още е така
на практика в много семейства, въпреки голямата промяна в демократичния
свят от миналия век - да чуваме гласа на
децата и жените. Аз вярвам в способността на детето да прави избор. Като
дете бях написала една формула: избор + отговорност = свобода. И искам
образованието да е такова, че да дава
възможност на децата да правят избори за себе си, знаейки, че са важни и, че
и тези на другите са важни. На локално
ниво, семействата и училището още не
са преминали през тази жизненоважна

промяна, която се наложи от революцията в човешките права. И последиците са неспособност на личността да
бъде активен фактор в системата и да
уважава това за всеки друг. Медиацията осезателно гради тази способност в
конкретни и ключови житейски ситуации. И то, много често - в нерешими с
юридически средства, случаи.
У нас резистентност проявяват найвече тези, които не разбират какво
представлява медиацията. И огромните ползи и вдъхновение, които черпят
всички от нея. Не само пряко включените, а и ние всички като граждани и
данъкоплатци.

strong and desires are revanchist. That is
why it doesn’t come as a surprise that the
judicial procedure is the most common
choice. But when the pressure of the
long court disputes has exhausted the
parties they start thinking of alternative
forms of reconciliation. Some ask
themselves: has the time come for some
form of enforcement which will take
the parties to another dimension and
save them from their own stupidity? I
can understand their motives but I can’t
relate to them. Because enforcement
doesn’t inspire creativity.
National characteristics are also a
factor. I believe in the ability of children
to make choices. As a child I wrote

a formula: choice + responsibility =
freedom. I want such an education
which gives children the possibility
to make their own choices knowing
that they are important and that other
people’s choices are also important. On a
local level, families and schools have not
undergone this essential change, caused
by the revolution in human rights. And
the results are the inability of people to
become an active factor in society and
to respect the same in everyone else.
Mediation noticeably strengthens this
ability in individual cases and crucial
life situations. And very often it happens
in cases which can’t be resolved with
judicial means.

Аргументи за въвеждане на задължителна първа среща-медиация откриваме в семейните дела, в делбеното
производство, потребителските спорове, етажната собственост, при спорове
между съдружници, при прекратяването на трудово взаимоотношение по
взаимно съгласие.
В административните спорове също
има място за медиацията, която може
да възвърне доверието на гражданите
в държавната администрация. Също и
в някои от наказателните спорове чрез
възстановителното правосъдие. А още
повече е приложима в неправните спорове – в семейството, в училище и на
работното място.
С какви аргументи обикновено предлагате да се премине към медиация? Наистина ли за
I don’t preach for mediation. I know
that the openness to it is a question of
intelligence - natural, emotional and
spiritual.
When I am invited I share what
mediation actually is. And I ask
unsatisfied arguing parties:
Do you really want to resolve this
situation?
Do you really want to feel good and
be right without insisting on the other
party to feel bad and be wrong?
Do you accept that the right you want
for yourself should be also accessible
and valuable to the other party? And
do you want to obtain this same right in
another way?

All inclusive процедура
медиаторът идва удовлетворението,
че има запазване на бизнес и лични
отношения, след приложение на алтернативните методи за разрешаване
на спорове?
Не убеждавам за медиация. Знам, че
отвореността към нея е въпрос на интелигентност – природна, емоционална
и духовна.
Когато съм поканена, споделям какво на практика представлява медиацията. А недоволни спорещи мога само да
попитам:
9 Наистина ли искате да намерите
изход от тази ситуация?
9 Искате ли да сте наистина добре и
да сте прав, без да държите другият да е
зле и да не е прав?
9 Допускате ли правото, което искате за себе си, да бъде също така налично
и ценно и за другия? И искате ли да потърсите това свое право по нов начин?
9 Информирани ли сте за последствията от игнориране или от съдене?
- колко ресурси (здраве, нерви, време,
пари, пропуснати ползи и натрупани
дефицити) ви е струвало дотук и колко
още ще ви струва.
В международните отношения, науката и динамичния бизнес почти не
се налага да си обясняваме понятието
„win-win“ и дали е възможно, защото е
природен закон. В по-малки мащаби –
личност, двойка, семейство, екип, фирма, държава – в момента го осъзнаваме
и го допускаме в ежедневния си живот.
Удовлетворението е космическо.
Наскоро си дадох сметка, че за 16 години, не имало и един участник в медиация, който да не възкликне: „Аха! Точно това е типа общуване, което обичам.
Искам пак!“

можно да превърнем разногласията в
енергия с творчески заряд?
Да. Успешните корпорации затова
са успешни, защото собствениците им
влагат в доходоносни активи – в хората
и умението им да се самоуправляват, да
ценят и напасват различията си и дори
във вътрешни системи за разрешаване
на спорове (Conflict Resolution Systems
Design). Автентични лидери като Ричард Брансън обожават и насърчават
разномислието, използват разногласията за вдъхновение и непрекъснато разказват за това.

Мениджмънтът на съвременните корпорации отдавна е разбрал, че е възможно да се
трансформират споровете, още преди
да са се проявили. Наистина ли е въз-

Сигурно имате случаи, в
които стават ясни ползите
от медиацията между работодател и
служители? Кога „провалени“ трудови отношения могат да бъдат „изгладени” с посреднически диалози?
Да, медиацията на работното място е
много успешна.
Първо, защото е едновременно прагматична и много вдъхновяваща за групи с общи интереси и за екипи. Второ,
защото решава споровете в дълбочина
и е малко вероятно да рецидивират. И
трето, но не последно, защото в нея по
естествен път се раждат и договарят
нови правила и модели на поведение,
които са истински и ясни, спазват се и
обединяват личните с фирмените цели
в единна посока.
Например: при разминавания в общуването между колеги, които се натрупват и създават напрежение, тежат
и намаляват ефективността и удоволствието от работата; при разногласия
между мениджъри и служители; при
конфликти на прехода; или при прекратяване на трудово правоотношение
по взаимно съгласие – в медиацията
се договарят решения и се получават
блага, иначе считани за немислими и
невъзможни. Прилага се и във взаимоотношенията по т.нар „тристранно сътрудничество“.

Have you been informed about the
consequences of ignoring and court
procedures? How many resources
(health, stress, time, money, missed
benefits and accumulated deficits) have
been wasted and how much that will cost
you?
In international relations, science
and dynamic business there is almost
no need to explain what a “win-win”
situation is and if it is possible because
there it is a law of nature. On a smaller
scale - a person, a couple, a team, a
company, a state - we are realising this at
the moment and we are letting it in our
everyday life.
The satisfaction is enormous. Recently

I realised that for 16 years I haven’t seen
a single participant in a mediation who
hasn’t exclaimed in the end: “Aha! This is
just the type of communication that we
love. We want more!”
Is it possible through
mediation to influence
relations that have reached the level of
domestic violence?
It is possible to do that by
transformative mediation which heals
internal conflicts - from their deepest
reasons to their external manifestation
in the interactions between people.
Classical mediators in most cases
set limits of deepening the dialogue
and don’t deal with violence. This is the

Така партньорството в един колектив е градивно, а етичните отношения,
чистата съвест и спокойният сън ни даряват здраве.
Напоследък наблюдавам една интересна тенденция. Работодатели в сферите с голяма конкуренция за качествени специалисти, ми казват: „- Ела. Ценя
хората си и искам да им осигуря този
бонус – възможността да ползват медиация, не само за служебни спорове, но и
за личните им и семейни!“ Защото, така
или иначе си ги пренасят на работното
място. Мъдър начин собствениците на
бизнеса да се освободят от излишен товар и да обгрижат и задържат ключовите си кадри, нали?!
Добре, възможно ли е с медиация да се въздейства на
отношения, ескалирали до домашно
насилие?
Възможно е с трансформираща
медиация, при която се изцеляват въ- 7
трешни конфликти – от най-дълбоките
им причини до външните им прояви
помежду хората.
Класическите медиатори в повечето
случаи слагат граници на задълбочаването в диалога и не работят с насилието.
Това е право на конкретния медиатор,
зависещо от неговата компетентност и
избор. И той винаги може да насърчи
страните да ползват психотерапевт или
друг специалист за целта. Но, според
мен е непрофесионално и неетично,
ако при знаци за насилие медиаторът
им каже: „Хайде да не ровим повече, за
да не развалим съгласието, а да сключите споразумение и да си ходим.“ Защото медиацията е all inclusive (цялостна)
процедура. И, когато страните усетят и
решат, че имат нужда от специфично
внимание, изследване и информация, е
по-добре такъв експерт да се привлече,
отколкото да се сключва повърхностно, привидно съгласие и споразумение
на всяка цена. В това отношение - като
right of every individual mediator which
depends on his or her competence and
choice. And they can always encourage
the parties to turn to a psychotherapist
or some other expert. But in my opinion
it is unethical and unprofessional if the
mediator sees signs of violence to tell the
parties: “Let us not dig deeper because
we don’t want to harm the agreement, let
us sign and we can all go home.” Because
mediation is a package deal. And if the
parties feel and decide that they need
a specific kind of attention, evaluation
and information, it is better to to find
such an expert than sign a shallow and
fake agreement at any cost. Mediation
gathers at the round table all points
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събираща на една кръгла маса всякакви
гледни точки, за да има холистично и
трайно решение - медиацията е една от
най-сътрудническите практики, които
съм срещала.
В случаи с насилие, призовавам хората да избират и медиатора си сред
такива, които имат съответните познания и опит. Визирам не само психологически познания. Става дума за
присъствие и опит в създаване на трансформираща и омиротворяваща среда.
При насилие не можеш да се учиш
тепърва върху страдащите, защото
раните им са открити и кървят. Това е
много отговорна „акушерска“ и дори
понякога „хирургическа“ работа. Медиаторът е неутрален домакин и партньор, създаващ благоприятна среда за
добронамерен и открит разговор, с цел
страните сами да вземат решение.
Точно това е отличителната му черта
- че не дава съвет, не води към опреде8 лено решение. Той асистира и създава
структурирано пространство, в което страните са себе си спокойно и
свободно и силата е в техните ръце.

вестност и не-медиация. Получавам
сигнали и оплаквания, като блогър за
медиацията и администратор на фейсбук група за медиацията в България. И
искам да насърча гражданите да дават
активно обратна връзка и органите,
към които официално могат да се об-

Кои практикуващи юристи смятате за истинския
„скрит резерв” за обучение и защо?
Всеки юрист, за когото не е достатъчно да има печеливш и губещ, може да
намери своето мечтано място в и чрез
медиацията.
На сертифициращите ни обучения
в „Ахадемията за медиатори“ идват и
юристконсулти, адвокати, държавни
служители в правни, социални, районни и общински служби. И казват, че
това се отразява прекрасно на живота
и работата им.
Виждам, че медиаторските умения
са изключително важни и полезни за
журналисти и за депутати. А също и
за преподаватели в училищата и в университетите. Защото тези будители са в
позицията на медиатори между хората,
но рядко изпълняват тази функция с
увереност и радост.
Обичам да работим с адвокати и съдии, които препращат към медиация с
чистото съзнание, че вършим добра работа заедно и всеки има своето значимо
място и принос в нея.

За да успее медиаторът трябва ли да избира да бъде агресор или
жертва? Има ли според Вас,
случай, когато вместо помирение може да се „налее
масло“ в огъня на същата
драматична ситуация –
какъв е Вашият съвет?
Медиаторът е отвъд
всяка една от позициите
в триъгълника агресоржертва-спасител (известен
като Триъгълник на Карпман).
Той е партньор в диалога и приканва
участниците да си бъдат равностойни партньори. Ако в даден момент
той не може да осигури своята неутралност, негово задължение е да си
направи самоотвод.
Както във всяка професионална
дейност, има случаи на недобросъof view and seeks for a holistic and
sustainable outcome and that is why it
is one of the most cooperative practices
that I have ever seen.
In cases of violence you must not
learn new things at the expense of the
victims because their wounds are raw
and bleeding. This is a very responsible
“midwife’s” job and even sometimes a
“surgical” job. Mediators are neutral
hosts and partners who create a
favourable environment for a friendly
and open discussion, intending to make
the parties decide themselves.
This is their most important

ръщат за това, са: етичната комисия на
НАМ и Единният регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Това е една от причините да
предложим и създаване на Камара на
медиаторите. В случай на опасност да
се налее масло в огъня на драмата, съветът ми към медиатора (включително
себе си), е: постоянно самонаблюдение,
честност и да знаеш къде да спреш.

Според скептиците, за разлика от съдебния процес,
медиацията не може да гарантира решаването на спора. Така ли е, де факто?
Това, което медиацията, сама по себе
си, не може да гарантира (т.е. да наложи), е решение със силата на присъдено
нещо. И точно това й е ползата – в нея
да се изработи решение със силата на
добрата воля и свободния избор. Нима
characteristic - they do not offer advice,
they do not push towards a certain
decision. The just assist and structure
the environment in which the parties
are themselves, feel free and calm and
everything is in their own hands.
Which lawyers do you think
are the hidden reserve for
further instruction and why?
Every lawyer who thinks it is not
enough to have a winning and a loosing
party can find its dream job in mediation.
I can see that mediation abilities
are extremely important and useful
for journalists and members of the

Parliament. And also for teachers
in schools and universities. Because
they are often put in a position to
mediate between people but rarely do it
confidently and happily.
I like to work with judges and defence
attorneys who recommend mediation
with the clear idea that we do a good
job together and every one has their
important role and contribution.
It’s an open secret that nothing is
guaranteed in a judicial proceeding. And
with the many random amendments to
the Civil Procedure Code lately it has
become harder for lawyers and disputing
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ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА СИЛА НА
СПОРАЗУМЕНИЕТО,
ПОСТИГНАТО В МЕДИАЦИЯ
е като на всеки договор – може да е
в устна, писмена форма или писмена
с нотариална заверка (частен документ, който съгл. ГПК всеки може да
представи на нотариус, за да бъде
удостоверена датата, подписите
и/или неговото съдържание). Писменото споразумение е необходимо да
съдържа мястото и датата, имената на страните и техните адреси,
името на медиатора и номера му от
ЕРМ, за какво се съгласяват и подписите на страните. А в случаите,
в които става дума за споразумение
по чл. 49 от СК, трябва да са включени решенията на страните по посочените в него въпроси.
Когато споразумението е било сключено в хода на съдебния процес и е

въплътено в съдебното решение, има
много красив ефект – гражданите
сами творят работещо за тях решение, което се подкрепя от съда.

нещо друго може да гарантира, че кое и
да е споразумение ще се спазва?
Към мен се обръщат стотици хора
със съдебни решения, които не се спазват. Било то, защото няма имущество,
от което да се осребри присъдената издръжка или обезщетение.
Или например, защото има пречка
за доброволна делба заради една малка
част от наследствен имот, в който е извършено убийство на наследодателя от
един от наследниците, тъй като трябва
да се чака да приключи наказателното дело с влязла в сила присъда и да се
поиска обявяването му за „недостоен”.
И в такива случаи, в които адвокатите
не намират начин да преговарят и да
споразумеят крайно емоционалните си
клиенти, в медиация страните могат да
се договорят много уважително, гъвкаво и изгодно. В атмосферата на медиацията разговорът има съвсем различен тон и страните се отварят да чуят
и много често постигат споразумение,
което може да бъде облечено след това
в подходящата правна форма –например, с продажба на наследство. Отделно

от правния резултат е и трансформиращият ефект в отношенията им. И той
има жизненоважно значение. Публична тайна е, че няма нищо гарантирано
в съдебния процес. А с множеството
хаотични промени на ГПК през последните години, за страните и адвокатите

им става все по-несигурно какви ще са
хода и изхода на съдебното производство.
Има ли по-голяма сигурност от това
да държиш решението в собствените си
ръце? Може би, някои ще предпочетат
да предадат на друг властта да реши
вместо тях и двамата да загубят, отколкото да рискуват „Вуте“ да не е зле и
също да има глас и достойнство.
Наскоро позната българка, която
живее в Америка ми сподели за конфликта между майка си и брат си: „ Проблемът е, че и двамата искат да са
прави!“ „ - О, ако и двамата искат да са
прави, чудесно. Проблем би било само,
ако държат другият да не е прав.“ – отвърнах. Тя се позамисли, усмихна се и
ни свърза.
Медиацията е много интересен подход и култура на хуманното човешко
общество. Тя е присъствала като естествен принцип още в племенните
9
общности. И днес е достъпна до абсолютно всеки поради своята неформалност и човечност и, едновременно не
всеки е готов за нея, защото изисква
отвореност да стане най-доброто за
всички.

parties to guess the outcome of a court
case.
Is there anything more secure than
holding the decision in your own hands?
May be some people would prefer to
hand over this power to someone else
and let him or her decide on their behalf
and risk loosing the case rather than
let the other party feel good and have
dignity and the right to speak up.
Recently a Bulgarian lady I know who
lives in America told me about the conflict
between her mother and her brother.
“The problem is that they both want to
be right!” I said: “Oh, it’s great that they

both want to be right. The only problem
would be if they both insist that the other
should be wrong.” She thought about it a
little, smiled and put us in touch.
Katina Klyavkova is one of the
first mediators and visionaries of
mediation in Bulgaria. She has been in
mediation since 1998 after winning a
UN competition of human rights during
her second year as a law student at the
Sofia University. Her teachers were
leaders of some of the most successful
peace-keeping missions and Alternative
Dispute Resolution organisation in
the world. She is a mediation coach,

she teaches transformative mediation
among other things. Founder of the ahaapproach in mediation and a network
of aha-mediators. She created the first
Bulgarian blog and group of mediation.
In 2015 she received an award for
success rate of 92% and more than 1000
sustainable win-win agreements - she
was awarded the badge of honour for
professional achievements and active
work of the Union of the Bulgarian
Jurists and the National Association of
Mediators. She is a vice-president of the
Association and a member of the World
Forum of Mediation.

ЩО Е ТО? Медиацията е съвременен
и демократичен метод за решаване
на спорове без съдене. Съдебното производство е общопопулярният начин
за разглеждане на лични и професионални спорове, в който обаче, страните не съумяват да постигнат
равновесие на интересите си. Често
съдебните процеси отнемат много
време и средства. Много по-ефективно, по-икономично, по-бързо, лесно и
трайно протича процесът на помиряване, ако той се осъществятва
от самите спорещи. Именно затова
в съвременните общества е развит
един алтернативен и човечен начин
за решаване на споровете в неформална атмосфера – медиацията.
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Николета Кавакова ЧСИ 929
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След КТБ, да
станеш ЧСИ
З
а какво „говорят”стените на вашата кантора, толкова мъдрости на едно място. Защо?
- Защото трябва да е ясно, че тази
работа се води от принципи, които са
общи и житейски. Като – дълг и отговорност. Това са принципи не само в
паричните отношения, а общоважими
постулати. Затова си позволих да ги
изпиша за да си ги напомняме.
- За Вас какво означаваше този
скок от КТБ в частното съдебно
изпълнение?
- Не знам дали е скок, в смисъла
на по-висока от предишната позиция. Аз цял живот съм мислила,
че успешното ми професионално
развитие ще е свързано с работа
във финансова институция и
последователно вървях
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в тази посока. Оказа се, че след
КТБ, сякаш съм приключила с
банките. Работата ми в момента е
изключително отговорна, не само
заради естеството си, а и заради
ангажимента към екипа ми, който само след 6 месеца работа, вече
наброява над 10 човека.
- Ако там сте били юрист или
финансист, сега какво сте?
- Работата на съдебния изпълнител е трудна, ангажираща и понякога дори силно емоционална.
Това е работа, която колкото е
свързана с правото, толкова изисква и изключителен характер,

плюс – психологическа устойчивост и различен подход към
длъжника и към кредитора. Освен юрист, често се налага да си и
психолог, и медиатор. Ние нямаме
комфорта на съдиите да бъдем
„над” страните. Ние сме между
тях. И от двете страни има изключително много очаквания и сблъсък понякога. Взискателят очаква
да му се събере най-бързо вземането, а от другата страна е длъжникът, който по една или друга
причина е попаднал в тази ситуация. Ние реално, всеки ден се
сблъскваме със съдбата и на двете
страни и това натоварва много.

Оказваме се между двете страни,
всяка от които има своята вина, за
да се стигне до нуждата от намесата на ЧСИ. Взискателят, който
всъщност не е преценил достатъчно добре на кого да даде парите си
и от другата страна - длъжникът,
който не си е направил сметката, а
често е и недобросъвестен. Наше
задължение е да намерим правилния баланс между тези противоречиви интереси.
- Ако от едната страна имате
доставчик на топлинна енергия,
която е на регулиран от държавата режим и от другата страна,

Becoming a Private Enforcement Agent
after Corporate Commercial Bank
Nikoleta Kavakova, Private Enforcement Agent 929
It should be clear that the work
of private enforcement agents is
guided by principals which are
common and proven by life - like

duty and responsibility. These are
principals not only in financial
relations, they are universal values.
That is why I dare to describe them,

so that we don’t forget them.
I have thought my whole life
that I will find a successful career
in a financial institution and I
persistently have been following
this path. It turned out that after
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хора с едни скромни доходи( пенсии) За каква вина да говорим,
макар тук в Хасково, вероятно
да нямате точно такива случаи?
- В правораздаването, съдебният изпълнител работи образно казано, на „финалната права“
на процеса и следва да достави
търсената справедливост в спора
между страните с най-подходящите средства, така, както е отсъдил съдът. Наше задължение е да
изпълним съдебното решение такова, каквото е, и в същото време
стриктно да следим за интересите
и на длъжника. Държа да отбележа, че не бива да се изгражда негативно отношение към длъжника, защото да попадне в неговата
ситуация може да се случи на всеки. Мисля, че успешната работа
12 на частните съдебни изпълнители
има възпитателен ефект и все повече хората следят за своите задължения, вкл.тези за комунални
услуги, които споменавате, така
че те да се изпълняват своевременно, и да не се стига въобще до
съдебна фаза.

тора и длъжника. Събирането на
вземания не е само приложение
на разписания в ГПК способ, не е
простото упражняване на законосъобразната принуда, а търсенето
на най-добрия подход във всеки
конкретен казус. В този смисъл,
работата на ЧСИ е изключително
изискваща.

- Всъщност вие трябва, макар
и насила, да приложите закона
за равновесието? Или във финансовия сектор е по-лесно?
- В сферата на финансите,
структурираш сделки, участваш в
процеси и целта е така да се каже,
позитивна. Това е моментът на даването, на отпускането на кредита, когато всички участници са на
едната страна и интересите им не
са така противоречиви. Обаче във
фазата на принудително събиране
на вземането отношенията са сложени по различен начин и съдебният изпълнител е този, който е
отговорен и следва да намери баланса между интересите на креди-

- Вие защо влязохте в конкурс
за съдебен изпълнител и сега практикувате? Можете
ли да кажете какво
беше предизвикателството? И още
- вие ли избрахте
тази професия или
професията избра
вас?
- Не съм очаквала да стана съдебен изпълнител по
ред причини. Аз се
готвех усилено за
магистратски конкурс. Конкурсът за
ЧСИ беше преди
това. Явих се, донякъде на късмет, както се казва. Така нещата за това дали аз
съм избрала професията, или тя мен,
са свързани. Сама
съм решила да се
явя на конкурса за
ЧСИ, който спечелих. След това вече
реших, да не се явявам на изпита за съдия, за който се бях
подготвила.
Така
избрах това, което
ми е предложил животът или шансът,
ако искате, в този

Corporate Commercial Bank it
seems that I am done with banks.
The job of a private enforcement
agent is hard, engaging and
sometimes even very emotional.
This is a job which is connected with
law and also requires an exceptional
character,
plus
psychological
endurance and different approach
toward creditors and debtors. You
have to be not only a good lawyer,
but also a psychologist, a mediator.

We don’t have the comfort of judges
who are “above” the parties. We are
between them. Both parties have
extremely high expectations and
often are in conflict. The creditor
expects a quick recovery of the
debts and on the other side we have
the debtors who have their reasons
to be in such a situation. Actually
we learn new things about the fates
of both parties every day and this is
very tiring.

момент. Сега след шест месеца
практика, вече съм стигнала доста далеч, за да говорим за каквото
и да е отказване или за път назад.
- След като няма връщане,
дали не е време да осветлите някои от критичните причини за
краха на КТБ. Мислехме, че след
масовия банков фалит на 14 банки, през 1996-та, вече банковия

I would like to point out that
we should not develop a negative
attitude towards debtors because
everyone can find themselves in their
situation. I think that the successful
work of private enforcement agents
has an educational effect and more
and more people start taking care
of their debts, including those for
utility services and they make sure
they don’t go to court for them.
The private enforcement agent
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сектор е имунизиран. Защо се
оказа, че не е така ?
- За съжаление в КТБ аз бях
сравнително малко време, за да
формулирам, по категоричен начин какви са причините довели
до това толкова голяма банка да
е обявена в несъстоятелност с
всички последици от това. Аз бях
само пет месеца преди влизането под надзор. Това означава, че

съм работила почти две години,
когато банката е била управлявана от квестори и синдици, отколкото в нормалното й състояние.
В този смисъл при недостатъчна
информация, не е редно да се дават генерални оценки за несъстоятелността. Дано свързаните
факти, някога станат ясни. Това,
което е повече лично преживяване, е че на всички нас, служители-

те, се сложи едно клеймо, и сме
принудени винаги да влизаме в
един обяснителен режим относно нашето участие в работата на
банката. КТБ наистина беше една
по-различна банка, имаше различен модел на финансиране, имаше
сделки, особено международни,
които бяха специфични. На мен
обаче, тези сделки не са ми се сторили в нито един момент да са
извършвани незаконосъобразно.
За жалост, обликът, който цялата
тази ситуация създаде е изключително негативен. Банката беше
публично дружество и имаше
многобройни контакти с международни банки от най-висок ранг.
Практически останаха много неуредени транзакции, като именно
тези банки сега също са в ролята
на кредитори на масата на несъс- 13
тоятелността.
- Последно за КТБ, кажете как
изглеждаше банката „отвътре“?
- Може би това вече не се помни, но това беше една от най-желаните позиции за работа. Станала
съм част от екипа след участие в
много труден конкурс, на английски и на български, с много казуси. Може би също не се знае, но
нас ни обучаваха изключително
много като почти всяка седмица
имахме лекции от университетски преподаватели и определено
банката инвестираше в професионалното развитие на служителите
си. „Отвътре“, като работна среда,
КТБ не се отличаваше особено
много от другите банки.
- Като говорим отново за сегашния ви екип, колко напред
сте готова да погледнете, като
създавате или основавате, е поправилно да се каже, една канто-

is the one who is responsible for
the balance between the interest
of creditors and debtors and is
expected to find this balance.
The recovery of debts is not only
application of provisions of the
Civil Procedure Code, it’s not only
legal enforcement, but it is also the
search for the best approach in every
individual case.
When we speak of your current
team, how far ahead are you ready

to look, when you found a private
enforcement firm?
I would like to look as far ahead
as possible. I started working boldly
and devotedly and good results
followed soon after. In this type of
work the organisation of procedures
is crucial to success. I demand a
lot from myself and my staff. It is
satisfying that our efforts don’t go
unnoticed. I personally never stop
brushing up my knowledge at one

of the big English universities - an
education I started when I worked
as a bank lawyer but which is also
connected with my current work.
With time I become more and more
convinced that many of the legal
approaches of the so called anglosaxon jurisdiction will be established
in the whole of Europe despite the
results of the referendum about
the country’s EU membership. The
legal principals of the English law
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ра за съдебно изпълнение?
- Искам да гледам колкото се
може по-далеч. Започнах работата
смело и всеотдайно и резултатите
не закъсняха. При този вид работа организацията на процесите е
от ключово значение за успеха.
Изисквам много както от себе си,
така и от екипа си. Удовлетворяващо е, че усилията ни не остават незабелязани. В личен план
продължавам да усъвършенствам
знанията си в един от големите
английски университети, образование, което започнах докато бях
банков юрист, но което е свързано и със сегашната ми работа. С
времето съм убедена, че много от
14 правните подходи на известната
като англосаксонска правна система ще се наложат и в цяла Европа, независимо от резултата от
скорошния референдум за членството на страната в ЕС. Правните
решения на английското право са
господстващи в световната практика, по отношение на обезпечаване на вземанията и реализация
на тези обезпечения след това.
Забележете, че това е най-често
избираното приложимо право за
най-важните международни спорове, а английските съдилища,
независимо, че залагат на прецедентите, са определяни като найпредвидимите съдилища в света.
- Един млад ЧСИ трябва да
има мнение и по съдбата на съдебната реформа у нас, какви са
вашите очаквания при многобройните трудности в работата
на Висшия съдебен съвет?
- Стратегическите стъпки за
промени в съдебната власт трябва задължително да са ясни пре-

ди да се правят каквито и да било
промени на законодателно ниво.
Важно е се чуе гласът на практикуващите, които са в самата система, и които познават най-добре проблемите й. Надявам се, че
процесите на реформа се случват
именно така. Знаете ли, за мен от
контактите, които имам тук със
съда в Хасково, а моите дейст-

вия подлежат на обжалване пред
местния съд, аз не мога да приема,
че съдът следва драстично да се
променя в някаква посока. Поне
така изглежда системата „отвън“.
Тук съдът е предвидим, съдебната
практика е константна, дори имам
чувството, че съдебната реформа
се прави заради съдилищата в
София, не толкова за провинци-

dominate the world practices about
the provisions of credits and the
use of these provisions afterwards.
Mind that this is the most common
choice of law in the most important
international
arguments
and
English courts, despite relying on
precedents, are considered to be
the most predictable courts in the
world.
Judging from the contacts I have
here with the Haskovo court - my

actions can be appealed before
the local court - I can’t accept that
the jurisdiction should change
drastically in some direction. At least
this is how it looks from the outside.
The court here is predictable, the
legal practice is sustainable, I even
have the feeling that the judicial
reform is about Sofia, not so much
about the courts in the country.
Here we don’t have delays, writs of
execution come quickly, the rulings

come in time.
If a debtor of your firm suddenly
goes to Greece or Macedonia, what
will you do?
The
Chamber
of
Private
Enforcement
Agents
recently
brought up this issue at a meeting
with our colleagues from the Greek
Chamber of Private Enforcement
Agents. Our Chair Mr. Georgi
Dichev reported that there was a
100% raise in the court cases against
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- Ако длъжник на вашата кантора, замине внезапно за Гърция
или за Македония, какво ще правите?
- Камарата на ЧСИ скоро постави този въпрос на среща с колегите от Камарата на гръцките
съдебни изпълнители. Председателят г-н Георги Дичев отчете,
че през миналата година делата
срещу чужди граждани и компании са се увеличили със 100% в
сравнение с предходната. Вероятно ще се предложат промени във

вътрешното законодателство за
директното връчване на книжа
между съдебните изпълнители,
включително и на частни документи (в България промяна в чл.
613 ГПК), бързото снабдяване с
информация за длъжници, с презграничен обмен на данни.
Иначе , нека да споделя, че едно
от първите дела, беше много интересен казус, като изпълнението
беше въз основа на европейска
заповед за плащане. След като
предишният ми опит беше свързан предимно с международни
клиенти, се шегувам, че международният елемент ме намери и
в Хасково. Наистина, все повече
казуси са свързани с международен елемент. Тази тенденция ще се
увеличава във времето и нашата
работа неизменно ще бъде повли- 15
яна от нея. В тази връзка интересно е да се спомене, че от началото
на следващата година влиза в сила
Регламент 655/2014 за създаване
на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки,
по силата на който ще е възможно
да се налагат запори на банкови
сметки на длъжници в европейски държави (без Великобритания и Дания). Това е промяна в
много правилна посока, защото
към момента подобно изпълнение не е възможно, поради липса на компетентност и разписана
процедура. Свързано с тази промяна е и обсъжданото изменение
на Закона за кредитните институции и правото на достъп, което
ще позволи съдебните изпълнители да имат достъп до регистъра
на банковите сметки, поддържан
от БНБ. Тези промени ще улеснят трансграничното събиране
на вземания и ще имат позитивен
ефект върху работата ни.

change because at the moment
such an execution is not possible
because of the lack of authority
and procedures. This change relates
to the debated amendment of the
Credit Institutions Act and the right

to access to the registry of bank
accounts, managed by the Bulgarian
National Bank. These changes will
facilitate the cross-border debt
recovery and will affect our work in
a positive manner.

НИКОЛЕТА КАВАКОВА е завършила английска гимназия в
родния си град Хасково и с отличие Юридическия факултет на
Софийски Университет „ Св. Климент Охридски“. В момента
специализира Търговско право и Обезпечения в London University
(Queen Mary & UCL). Била е банков юрист преди да стане частен
съдебен изпълнител.
алните съдилища. Тук няма забавяне, заповедите за изпълнение
се вадят бързо, решенията излизат в срок. Може би колегите не
са толкова претоварени, колкото
са ангажираните в София. И това
всъщност е комфортно, защото
дали е правилно или грешно едно
решение, най-важното за един
съд е да е предвидим, специално в
гражданското право.
- Смятате ли че скоро ще имате
свой любим казус?
- В кантората ми не делим делата на „важни“ и „маловажни“. Аз
не бих върнала нито един клиент,
без значение какво е естеството
на вземането му. За съжаление
има наложен стереотип относно
образа на „лошия“ съдебен изпълнител, който едва ли не издевателства над длъжника. Този образ няма нищо общо с реалността
и често не се дава сметка, че ние
изпълняваме съдебни решения,
а това е преди всичко публична
функция, възложена по силата на
закона. Хубаво е, когато работиш
с финансова институция, която
има ресурса и експертите, за да
защити правата си. Съдебните изпълнители обаче имаме и социална функция, когато става въпрос
за трудови дела, за издръжки и за
предаване на деца. Там, на страната на взискателя, често няма друг
и ние сме тези, които следва да го
защитим. Това са едни от любимите ми казуси, които приемам
foreign citizens and companies last
year compared to the case the year
before.
It is interesting to mention that
Regulation 655/2014 for European
account
preservation
order
procedure will take effect at the
beginning of next year and it will
make it possible to preserve bank
accounts of debtors in the European
countries (excluding Great Britain
and Denmark). This a very good

присърце. Тъжното е, още повече от позицията ми и на майка,
че при делата за издръжки имаме
събиране на сумите буквално в
седмичен срок от образуване на
делото. Което означава, че бащата примерно е имал средствата да
плати, но не го е правил, докато
не се е стигнало до съдебния изпълнител. Другите дела със социален елемент са трудовите, по
които също се вижда работата на
съдебния изпълнител. Ние работим тези дела безплатно, както е
по закон, и досега в моята практика всички трудови дела и всички
издръжки са с почти 100 процента събираемост. Тогава виждаш
благодарността на тези съвсем
обикновени хора, които самите
са станали длъжници, защото не
са си получавали парите. Мисля,
че това беше първият момент, в
който си казах, че тази работа ми
харесва.

Nikoleta Kavakova finished the English language school at her native city
of Haskovo and graduated summa cum laude from the Law Department of
the Sofia University. She is specialising Commercial Law and Provisions at
the London University (Queen Mary & UCL) at the moment. She was a bank
lawyer before becoming a private enforcement agent.
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Автор: Любомир Авджийски*

Правото
си е право,
интересите
са си интереси

На каква подкрепа разчитат група адвокати за лобистките предложения
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ак бихте гласували, ако
сте член на правната
комисия и разглеждате
законопроект, за който са постъпили над 30 отрицателни
становища, включително на национално представителни организации, които обикновено

са опоненти – синдикати, работодателски и бизнес асоциации?
Пред такава дилема бяха изправени на 22 юни членовете на
правната комисия в парламента,
докато разглеждаха проекта за
изменение на Закона за адвокатурата. Ето някои от институци-

ите и организациите, които имат
отрицателна оценка за проекта
– Нотариалната камара, Комисията за защита на конкуренцията, Българската търговско промишлена палата, Българската
стопанска камара, КТ „Подкрепа”, КНСБ, КРИБ, АИКБ, Асо-
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циацията на банките, Български
хелзински комитет, Български
център за нестопанско право,
асоциациите на компаниите за
недвижими имоти, Камарата на
частните съдебни изпълнители
и др. Заедно с това на тристранния съвет отрицателно е било и
становището на Министерството на финансите, тоест целият
тристранен съвет не подкрепя
разглеждания законопроект.
Оказа се, че групата адвокати писали този проект, начело с
ръководството на Висшия адвокатски съвет се изправят в остър дебат срещу организациите
на своите клиенти и партньори?
(Няма да е пресилено, ако наречем този дебат конфликт.)
Официалните мотиви на из-

готвилите и внесли проекта са
- защита на адвокатската професия, повишаване на нивото на
адвокатските услуги и най-вече
защита на интересите на гражданите. Никой не би спорил с такива мотиви и още при споменаването им критиците на проекта би
следвало да се чувстват обезоръжени. На заседанието на 22 юни
се чуха и обвинения от Висшия
адвокатски съвет, че проектът е
станал жертва на преднамерени
обструкции и лъжи и че онези,
които го критикуват всъщност
не разбират нито мотивите, нито
конкретните текстове. Отсрещната страна – организациите,
които критикуват законопроекта, посочиха, че не може всички
да не са разбрали, а само адвока-

тите, които искат промените да
са.
Ето няколко от критикуваните моменти в законопроекта:
Предвижда се адвокати да удостоверяват
подписи върху частни
документи, които не подлежат
на вписване, тоест да придобият
нотариални функции. Това означава, че един от 13-те хиляди адвокати може да ви завери пълномощно, с което някой да продаде
вашия автомобил и дори може
да завери договора за покупкопродажба на автомобила. В тази 17
връзка дейността на адвокатите
според Конституцията не подлежи на държавен контрол, какъвто упражнява Министерството
на правосъдието върху дейност-

1)

???????
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та на нотариусите. Не би следвало
да се съмняваме в почтенността
на 13-те хиляди адвокати, поради което такива негативни хипо-

тези следва да бъдат изключени.
В различни критични становища
бе споменато, че адвокатската и
удостоверителната (нотариална-

та) дейности са несъвместими,
тъй като адвокатите са длъжни
да защитават на първо място интересите на своите доверители, а

Law is law, interests
by Lyubomir Avdzhiyski*
If you are a member of the
parliamentary legal affairs committee
and you discuss a bill which has

received more than 30 negative
opinions, including such by nationally
represented organisations which are

usually opponents - trade unions,
business and employers’ associations how will you vote?
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не подлежат на вписване, тъй като
са достатъчно компетентни да го
правят, а нотариусите са недостатъчни като брой, за да осигурят
тази нужда.
Законопроектът разширява кръга на дейностите, които се считат за
адвокатски и са забранени за извършване от неадвокати. Например, в чл. 24 като изключително
адвокатски услуги се добавят: 1)
„справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни
изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях;” 2)„изготвяне на договори, проекти за 19
нотариални актове и завещания,
нотариални покани, заявления
за приемане и за отказ от наследство, пълномощни;"

2)

3)

нотариусите следва да са еднакво
отдалечени и независими от страните по сделките. Въпреки това,
на заседанието на правната ко-

мисия, председателят на Висшият
адвокатски съвет защити тезата,
че адвокати трябва да могат да
удостоверяват документи, които

are interests
Here are the organisations which
have negative opinions about the bill The Notary Chamber, The Commission
for Protection of Competition, the
Bulgarian Chamber of Commerce
and Industry, the Bulgarian Industrial

Association, the Confederation of
Labour “Podkrepa”, the Confederation
of Independent Trade Unions of
Bulgaria, the Confederation of
Employers and Industrialists in
Bulgaria, the Bulgarian Industrial

Създава се нова глава в
Закона за адвокатурата
- „Административно-наказателни разпоредби”, според
която адвокатските съвети следва да наказват административно
трети лица-неадвокати, които извършват адвокатски услуги. „Чл.
150. (1) Лице, което извършва или
предлага извършването на адвокатска дейност по чл. 24, без да е
вписано в регистъра на адвокатска колегия, се наказва с глоба от
1 000 до 2 000 лева или имуществена санкция от 2 000 до 5 000
лева, ако не подлежи на по-тежко
наказание”. Разпоредбите на същата глава задължават „органите
на съдебната и изпълнителната
власт, нотариусите, частните съдебни изпълнители и всички фиCapital Association, the Association
of Banks in Bulgaria, the Bulgarian
Helsinki Committee, the Bulgarian
Centre for Not-for-Profit Law, The
Association of Realtors, the Bulgarian
Chamber of Private Enforcement
Agents, etc. The opinions of the
Trilateral Council and of the Ministry
of Finance were also negative - which
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зически и юридически
лица” да съобщават на
адвокатската колегия
за извършване на нарушения по чл. 150.
От систематичното
тълкуване на посочените по-горе разпоредби следва, че ако
сте счетоводител, PRконсултант или изпълнявате друга услуга по
граждански договор
и извършите справка
за своя клиент в патентното ведомство, в
НАП, КАТ(ОПП) или
20 друг друг държавен
орган, то подлежите на санкция
за неправомерно извършване на
адвокатска дейност. Служителят
в патентното ведомство е длъжен
да се обади на адвокатския съвет,
за да съобщи за това нарушение.
А адвокатският съвет ще ви глоби
с от 1000 до 2000 лв.
Няма друга съсловна организация или камара, която да може
(или някога да е искала) да налага
административни наказания на
граждани. В това число Нотариалната камара и Камарата на частните съдебни изпълнители могат
да образуват единствено дисциплинарни производства срещу
свои членове – нотариуси и ЧСИта, въпреки че тази камари имат
държавно-делегирани функции и
върху тях се упражнява държавен
конкрол. Административно-наказателните правомощия са присъщи единствено на държавни органи.

Да се премахне възможността вписване без адвокатски изпит за юристи с
5-годишен стаж, както и за доктори по право. На вписване без
изпит според проекта следва да
подлежат само лица, които имат
„10 години адвокатски стаж”. Това
ограничаване на достъпа до професията е необлмислено и немотивирано. Не следва мотив за дадено ограничение да бъде самото
ограничение. Адвокатските изпити не могат да гарантират сами по
себе си качество, но обратното е
вярно - могат да се превърнат в
инструмент за ограничаване на
конкуренцията. Има държавни
изпити и изпити за правоспособност, които следва да бъдат
по-ефективни. Нивото на адвокатските услуги може да се повиши дългосрочно с подобряване
на юридическото образование и
с отваряне на опитните адвокати към обучителни кампании за

студенти и млади юристи,
както и към информационни кампании за граждани.
Адвокатската професия не
е еснафска такава и споделянето на знания и опит би
следвало да се разглежда
като привилегия и отговорност, а не като негатив за опитните адвокати. Опитните
адвокати следва да са мотивирани да споделят своите
знанания и умения, тъй като
това ще повиши нивото на
цялата гилдия, а оттам и доверието на гражданите към
адвокатските услуги като
цяло (каквато е именно декларираната цел на изготвилите
законопроекта.)
Въпреки многобройните критики и негативни становища към
законопроекта, правната комисия
в парламента гласува със 17 „За”,
0 „въздържали се”, 0 „против”.
Мнозинството от гласувалите са
адвокати, половината от „гласувалите” депутати не присъстваха
на заседанието и не чуха заинтересованите страни. Председателят на комисията Данаил Кирилов (също адвокат) се съгласи
върху голяма част от критиките
към законопроекта, но заяви, че
все пак трябва да защитят авторитета на професията си и ще
„оправят” недостатъците между
първо и второ четене. Другият
аргумент за одобряването на този
законопроект, изтъкнат от Десислава Атанасова (също адвокат) е,
че критиките са „само пет-шест”
(всъщност са повече), а позитиви-

means that the whole Trilateral Council
does not approve of the bill.
Despite the numerous critiques
and negative evaluations of the bill, 17
members of the parliamentary legal
affairs committee voted for it, none
voted against it and none abstained.
Most of the people who voted were
defence attorneys, half of those who
“voted” did not attend the discussion
and did not hear the interested parties.

The chair of the committee Danail
Kirilov (also a defence attorney) agreed
with a great part of the critiques but
stated that they have to defend the
good name of their profession and they
will “mend” the weaknesses between
the first and second votes. The other
argument in favour of the bill. stated by
Dessislava Atanassova (also a defence
attorney) was that the critiques were
“only five or six” (in fact they were a lot

more) and the positive features of the
bill were dozens. The problem will be
solved by the majority in the plenary.
We should ask ourselves not only
some questions about the integrity of
the profession of the defence attorney
but also about the reasons for the
public discussions of bills. If a bill is not
approved by all interested nationally
represented parties and is only liked
by its instigators and sponsors then

4)
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те в законопроекта са десетки. Да,
десетина са ключовите проблеми
в законопроекта, но те оформят
философията и целите му. Изниква въпросът – ако позитивите са
повече, защо не бяха споделени
и защо председателят на Висшия
адвокатски съвет изтъкна именно
ключовите моменти в законопроект, които са най-критикувани.
Заинтересованите страни добре
разбират, че и основните цели
на законопроекта и основните
опасения се крият именно в тези
„само 5-6 проблемни текста”.
Освен въпроси относно интегритета на адвокатската професия, следва да си зададем и такива
за смисъла на обществените обсъджания на законопроекти. Ако
един законопроект не е одобряван
от всички заинтересовани страни
с национално представителство,
освен от инициаторите и вносителите, и бъде приет с пълно мнозинство, то, какъв е критерият
за одобряване и неодобряване?
Кое гарантира, че един проект, за
който се признава, че е порочен,
ще бъде поправен между първо и
второ четене, от същите, които са
го внесли като порочен?
*Любомир Авджийски е юрист,
част от екипа на Института
за пазарна икономика. Инициатор е на програмата "Мисия
Правосъдие" към ИПИ. Част
от неговите анализи разглеждат Бюджета и управлението
на съдебната власт и Антикорупционните политики в България.
what is the criteria of approval and
disapproval? What guarantees that a
bill, which has been deemed flawed,
will be mended between the first and
the second vote by the same people
who created it with such flaws?
*Lyubomir Avdzhiyski is a lawyer, a
member of the team of the Institute for
Market Economy. He is the creator of
“Mission Justice” within the IME
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Константин Пенчев:

Конституционният съд трябваше
да каже, че акционерите
в банките не са безгласни букви
22

Бившият председател на ВАС и омбудсман Константин Пенчев е от последните попълнения в Конституционния съд. Той бе докладчикът по дело №1 за тази
година, станало известно като делото „КТБ”. И заедно с колегите си Таня Райковска и Георги Ангелов остана на „особено мнение” по него.
Елена Енчева
Въпреки две
осъждания
на
България
в
Страсбург
по
„банкови” дела и
изричното произнасяне на Евросъда за нарушения на правото на справедлив процес, нашият Конституционен съд каза, че
проблеми с фалита на КТБ няма
и интересите на акционерите
й не са нарушени. Как така, г-н
Пенчев?
- КС в решението си каза, че
няма
противоконституционни
норми в Закона за банковата несъстоятелност. Но проблеми има,

и то сериозни. За осъжданията в
Страсбург обаче искам да напомня– и по двете дела – на „Капиталбанк”, а сега и на МБТР лицензът е отнет по отменения Закон за
банките, по който решението на
БНБ не подлежеше на обжалване
и съдебен контрол. И Страсбург
казва първо, че банката няма възможност да поиска съдебна проверка дали наистина е била платежоспособна. И второ – не може
да се предполага, че по едно дело,
по което насрещна страна е БНБ,
назначените от същата БНБ квестори ефективно ще защитят интересите на конкретната банка.
В нашето решение, на Конституционния съд, ние нямаме спор
по тези въпроси. Проблемът пред

нас беше дали е противоконституционна разпоредбата на чл.11,
ал.3 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) - а именно, че в
производството по несъстоятелност банката се представлява от
квестори или временни синдици.
КС реши, че това не е противоконституционно и по този въпрос
аз съм съгласен с мнозинството.
Защо?
- В решението си КС
прави преглед на действащото
законодателство. А принципът в
него е един – че при банките като
особени дружества, опериращи
със средства на вложителите, е
налице е преобладаващ обществен интерес. И при най-малък

Konstantin Penchev: The Constitutional
Court must have said that the
shareholders of banks are not powerless
Former chair of the Supreme
Administrative Court and former
ombudsman Konstantin Penchev

is one of the last people to be
appointed to the Constitutional
Court. He was the rapporteur on

the most important case of this
year, the one about the Corporative
Commercial Bank. Together with
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his colleagues Tanya Raykovska
and Georgi Angelov he wrote a
dissenting opinion on it.
With its ruling the Constitutional
Court stated that there are not any
unconstitutional articles in the
Bank Bankruptcy Act. But also that
there are problems and they are
serious. However, I would like to
remind the rulings from Strasburg
on the cases of Capitalbank and

now of the International Bank
of Commerce and Development
- their licenses were revoked on
the basis of the repealed Bank Act
according to which the decision of
the Bulgarian National Bank could
not be appealed or sanctioned in
court. And Strasburg said that
firstly, the bank could not ask for
a court evaluation whether it had
been solvent; and secondly, that on

a case in which one of the parties
is the Bulgarian National Bank
it could not be assumed that the
quaestors, appointed by that same
Bulgarian National Bank would
defend the interests of the specific
bank.
In our ruling - the ruling of
the Constitutional Court - we
don’t have disagreements on this
issues. The problem which we
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проблем, особено при опасност
от неплатежоспособност, БНБ ги
поставя под особен надзор и назначава квестори, които да я управляват. Така че обявяването на
чл. 11, ал.3 от ЗБН за противоконституционен не би имало никакъв
ефект – банката пак ще се представлява от квестори, включително в съда, по силата на другите законови разпоредби. В случая има
две възможности. Или съдът ад
хок да назначи особен представител на банката, който обективно
да защитава интересите й. Или,
което за мен е по-добрият вариант, законодателят най-сетне да
направи още една крачка напред,
като изрично определи начина на
представителство на банката както при обжалването на решението
на БНБ за отнемането на лиценза
й (по Закона за кредитните институции), така и в производството
по несъстоятелност (по Закона
за банковата несъстоятел-
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faced was whether the provision
of Article 11, Paragraph 3 of
the Bank Bankruptcy Act was
unconstitutional. It states that
in a bankruptcy procedure a
bank is represented by quaestors
or
temporal
syndics.
The
Constitutional Court ruled that
it was not unconstitutional and I
agree with the majority on this .
Why?
In
its
ruling
the

Constitutional Court makes an
extensive review of the current
legislation. And the principle in
it is as follows - that banks are
not ordinary companies because
they operate with the assets of
their clients and there is a major
public interest. And when there
is even a minor problem, when
there is a possibility of insolvency,
the Bulgarian National Bank puts
them under special supervision and

appoints quaestors to govern them.
That is why the statement, that the
provision of Article 11, Paragraph
3 of the Bank Bankruptcy Act is
unconstitutional, would not have
any effect - banks will continue to be
represented by quaestors, including
in court, by force of other acts. In
this case there are two possibilities
- either the court to appoint ad
hoc a special representative of the
bank who will impartially defend
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дата на неплатежоспособността.
Какво остава за страните?
По този повод в особеното си
мнение съм направил кратък преглед на развитието на законодателството. След банковата криза
през 1996-1997 г. държавата се уплаши от пороя фалити, а във Върховния административен съд се
завъртяха едни дела кой може да
представлява банката – квестор
или управител, кой е по-легитимен и кой е по-по-най... Държавата се стресна и прие за мен един
изцяло противоконституционен
закон – Закона за банките. Който
каза, че актовете на централната банка не могат да се обжалват.
Когато „Капиталбанк” ни осъди в
Страсбург и стана време да влизаме в Европейския съюз, се сетихме, че това безобразие не може
да продължава. В тази ситуация
през 2006 г. се прие Законът за
кредитните институции, който
много предпазливо, да не кажа с
отвращение, прие, че актовете на
БНБ, включително за отнемане на
банковия лиценз, подлежат на съдебен контрол. Но – дотам.

Но КС трябваше да отговори на конкретен
въпрос - защитени ли са интересите на банка и акционери пред
съда. Не си ли измихте ръцете с
отговор от типа: така е, защото е
така?
- Не. Казваме, че при тази законова ситуация няма как ние да
дадем по-справедливо решение.
За мен много по-важно е в Закона за кредитните институции
да се уреди въпросът как точно се
обжалва отнемането на лиценза.
Защото там са правата на банките и на акционерите. Процесът
по Закона за банковата несъстоятелност, който се оспорваше пред
нас, е квазипроцес, той не е процес. Съдът в него няма никакви
правомощия, освен формално да
провери дали е налице влязъл в
сила акт на БНБ за отнемането на
лиценза и да определи началната

Какво имате предвид?
Макар да сложи край
на презумпцията, че БНБ винаги
е права и не греши, законодателят веднага си гарантира, че ВАС
може да преценява само законосъобразността на актовете на

централната банка, включително
за лиценза. И не написа изрично
кой има право да оспорва тези актове.
Имаше и една неясна разпоредба, че по тези дела могат да бъдат
назначавани вещи лица, които
трябваше да бъдат определени със
заповед на председателя на ВАС и
да отговорят на куп условия, едва
ли не да минат през ценза на БНБ.
Резултатът бе, че когато аз като
председател на Върховния административен съд направих пър- 25
вия списък на въпросните вещи
лица, в него имаше само двама
души. И ако някой беше поискал
тройна експертиза, тя нямаше как
да се случи.
Повтарям обаче – процесът за
лиценза е едно, делото за фалита
– друго. Това са различни производства по различни закони.
Само че решението за лиценза
предопределя изхода на делото за
несъстоятелността. За това законодателят трябва да осигури поефективен съдебен контрол върху
актовете на БНБ, включително
върху отнемане на банков лиценз.
Впрочем, с преходни разпоредби в Закона за кредитните институции през 2006 г. се въведе и
възможността акционерите с над
5 % да имат право на участие в
производството по несъстоятелността. Но никой не обясни ясно
какво влага в това, нито разви

its interests, or, which seems better
to me, the legislator to make at last
one more step ahead and firmly
determine the way of representation
of banks in the appeal of the
revocation of their license by
the Bulgarian National Bank (in
accordance with the Act of Credit
Institutions) and in the procedure
of declaring insolvency (according
to the Bank Bankruptcy Act).
But this is a matter of positive

legislation, a matter that concerns
the legislature. The Constitutional
Court can’t say: there are doubts that
the quaestors won’t defend effectively
banks in such cases, they must be
defended differently. This is none of
our business. But as a principle, the
representation of banks under special
supervision by quaestors is right and
defends the interests of clients.
But the Constitutional
Court had to answer a

specific question - are the interests
of banks and their shareholders
defended in court? Didn’t you wash
your hands, answering: it is like
this because it is like this?
No. We say that in a legal
situation like this we can’t give a
fairer ruling.
It seems far more important to me
that the Act of Credit Institutions
should provide what is the way
to appeal a license revocation.

ност).
Но това е въпрос на позитивното право, въпрос на законодателя.
КС не може да каже: понеже има
съмнения, че квесторите няма
ефективно да защитават банката
в тези случаи, тя трябва да бъде
защитавана по различен начин.
Това не е наша работа. А по принцип представителството на банката под особен надзор от квестори е правилно и в интерес на
вложителите.
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процедурата.
И тези акционери са абсолютни статисти, защото нямат право да оспорват
решенията по обявяването в несъстоятелност. А КС не видя
противоконституционност и в
това.
По този въпрос аз съм на „особено мнение”, т.е. несъгласен с
мнозинството. За мен невъзможността акционерите да обжалват е противоконституционна. В
рамките на много ограничените
и мънички права по делото за несъстоятелността страните все пак
26 имат възможност на първа инстанция да посочат своите доводи
и да направят своите искания. И
когато тези искания са отхвърлени, акционерите би трябвало да
могат да отстояват тезите си пред
втората и пред касационната инстанции. За мен няма никаква логика от една страна да позволиш
на акционера да встъпи в процеса,
а после да го лишиш от всякакви
права.
След вашето решение
какво се случва с делото
за фалита на КТБ, което беше
спряно във Върховния касационен съд? Може ли сега съдът директно да се позове на евроконвенцията за правата на човека и
въпреки решението на КС да допусне акционерите до процеса?
Разбира се, че може. Можеше да
го направи и преди да сезира Конституционния съд. Това никога не
Because that is where the rights
of the banks and shareholders are.
The procedure, provided for in
the Bank Bankruptcy Act, which
was appealed before us, is a quasiprocedure, it is not a procedure.
The court has no authority there
apart from the possibility to check
formally whether there is a license
revocationt by the Bulgarian
National Bank that has come into
force and to set the starting date

е било проблем. Проблемът е конкретният казус КТБ, а не прилагането на конвенцията.
Искате да кажете, че решенията се вземат заради Цветан Василев, по целесъобразност?
Каквото исках да кажа, го казах.

все пак или съдът?
Няма да коментирам практиката на съда, не е редно. Само
искам да кажа, че в становищата
си по делото в КС и БНБ, и Фондът за гарантиране на влоговете и
Министерският съвет бяха категорични – акционерите и отстранените управители са имали възможност да атакуват решението
за лиценза пред ВАС и реално да
защитят правата си. Същото становище е застъпено и в мотивите
на мнозинството.

Стана дума, че големият
проблем е производството по отнемане на лиценза.
Въпреки че съдебният контрол е
позволен, Върховният административен съд просто не разгледа спора за лиценза на КТБ, като
обяви, че акционерите и отстранените директори нямали правен интерес. Законът ли е крив

Пред Върховния административен съд обаче
БНБ и Фондът твърдяха точно
обратното – че акционерите и
управителите не могат да оспорят решението на БНБ заради

of the insolvency. The parties have
even fewer rights.
That is why in my dissenting
opinion I offer a concise review of
the development of the legislation.
After the bank crisis in 1996-1997
the state was frightened by the many
bankruptcies and the Supreme
Administrative Court had to rule
who could represent a bank - a
quaestor or its manager, who is more
legitimate and who is the better than

the other... The state was scared and
a new act was voted which in my
opinion is totally unconstitutional
- The Bank Act. It provides that
the acts of the Bulgarian National
Bank cannot be appealed. When
Capitalbank won the case against
us in Strasburg and the time for our
accession to the EU approached,
we suddenly remembered that this
monstrosity could not go on. Thus
in 2006 The Credit Institutions Act
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липсата на правен интерес.
Така е. През 2006 г. законодателят е направил плах опит за съдебен контрол. Нужни са по- решителни крачки. Ако в Закона за
кредитните институции изрично
се запише, че акционерите и отстранените управители на банката имат право да обжалват отнемането на лиценза, няма да има
повече колебания дали имат правен интерес от това.
Състезателно производство допринася за установяване на обективната
истина. Вложителите, обществото имат нужда от
това – да се установи истината. Сега нормите са неясни и това доведе до една
спорна практика на Върховния административен
съд.

та или тя е привидна?
Единственото
положително
нещо, което виждам, но то още е
на теория, е така наречената съдебна карта. За нея се говори от
много години. Сега, доколкото
разбирам, колегите от ВСС са направили наистина сериозно стъпки в тази насока и се надявам час
по-скоро те да започнат да се реализират. Това за мен е най-важното - при ограничения бюджетен

ресурс, при наличието на немалък
брой съдии и прокурори в малка
България, кадрите да се преразпределят, за да са еднакво натоварени, и в същото време достъпът
до правосъдие да е гарантиран.
За другото... Не виждам реалната
полза от разделянето на ВСС на
две колегии, пак има проблеми с
избора на ръководители, както и
по-рано. Не съм оптимист, че се
случва нещо сериозно.
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Да не отправяте
призив някой да
оспори и Закона за кредитните институции пред
вас?
Не, защо? Там пише:
„подлежат на обжалване”.
Но, според мен, ще е подобре, ако се конкретизира
как и от кого. Което е отново въпрос на законодателя.
Вие сте от юристите със „страстно” отношение към съдебната
реформа.
Как
мислите: прави ли се поне
опит за реформа в моменwas voted and it very carefully even
with disgust provided that the acts
of the Bulgarian National Bank,
even about license revocation can
be sanctioned by the court. But
that’s all.
You are one of the lawyers
who are passionate about
the judicial reform. What do you
think - are there at least any efforts
made about it or the reform is fake?
The only positive thing I see,

which is still theoretical, is the so
called court map. There have been
talks about it for many years. Now,
as far as I know, the colleagues
from the Supreme Judicial Council
have made really serious steps in
this direction and I hope that very
soon they will give results. This
is the most important thing for
me - when the budget is limited,
when there are too many judges
and prosecutors in small Bulgaria,

they should be redistributed in
such a way that they will have equal
work loads and at the same time
the access to justice should still
be guaranteed. About the other
thing... I can’t see any real effect
from the dividing of the Supreme
Judicial Council in two, there are
still problems with the election
of leaders as before. I am not an
optimist that something serious is
going on.
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Заради
Брекзит
английските
адвокати няма
да могат да
практикуват
в България
Адвокатско
дружество„Табаков,
Табакова и съдружници”
(TT&P)
с управител: Милена
Георгиева-Табакова

М

илена Табакова е член
на съвета на Европейския патентен институт
и член на комитета по процесуално представителство към него. Тя
ръководи и екипа по интелектуална собственост и конкурентно
право на TT&P. Г-жа Табакова е

специализирала в областта на интелектуалната собственост в продължение на повече от 20 години
и сега е един от най-уважаваните
български експерти. Институтът
на професионалните представители пред Европейското патентно
ведомство, известен също като

Европейския патентен институт
(EPI), е професионалното сдружение на европейските патентни
адвокати и международна неправителствена
публично-правна
организация. Тя е основана на 21
октомври 1977 г. от Административния съвет на Европейската

Because of Brexit English defence attorneys will
Law firm “Tabakov, Tabakova & Partners” (TT&P) with manager : Milena Georgieva-Tabakova
Milena Tabakova is a member
of the Council of the Institute
of Professional Representatives

before the European Patent and
of its Litigation Committee.
She is heading the Intellectual

Competition team of TT&P. Mrs
Tabakova has been specialising in
the field of Intellectual Property
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патентна организация. Г-жа Табакова е била два мандата представител на България в борда на
EPI и три мандата член на съвета. Последните три години г-жа
Табакова е член на комитета по
процесуално представителство
на EPI и участва в изготвянето на

актове и обсъждането на всички
въпроси, свързани с процесуалното представителство по патентни спорове, включително по
започване дейността на единия
патентен съд.
Кантората TT&P е действала
като консултант и процесуален

not be able to practice in Bulgaria
for more than 20 years and
now is a leading and respected
Bulgarian expert. The Institute
of Professional Representatives
before the European Patent Office,

also known as European Patent
Institute (EPI), is a professional
association of European patent
attorneys and an international
non-governmental public law

представител на Canon Kabushiki
Kaisha пред Съда на Европейския
съюз по преюдициално запитване относно тълкуването на член
5 от Първа директива 89/104 /
ЕИО. Съдът приема, че член 5 от
Директива 89/104 (транспонирана почти буквално в член 13 от
organization. It was founded
on October 21, 1977 by the
Administrative Council of the
European Patent Organisation.
As a member of the Liligation
Committee of EPI, Mrs Tabakova
takes part in the preparation of
all acts and the discussion of all
issues, related to the procedural
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Закона за марките и географските
означения) трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на
марка може да попречи на първото пускане на пазара в ЕИП, без
негово съгласие, на оригинални
стоки, носещи тази марка или, казано по друг начин, че паралелният внос представлява нарушение
на търговска марка, при условие,
че правата на притежателя не са
изчерпани.
Както бе посочено, Съдът на
Европейския съюз подкрепя категорично установената практика във връзка с паралелния внос.
Въпреки това, преюдициалното
запитване се налага от доста изненадващото провеждане от бъл30 гарския ВКС в Тълкувателно решение 1/2008 от 15 юни 2009 г., на
концепцията, че "знак" по смисъла на чл. 13 от Закона за марките
и географските означения (и по
смисъла на чл. 5 от Директивата,
съответно) включва само имитации, което означава, неоригинални стоки, но не и самата марка като знак, като по този начин
достига до заключения противоположни на тези, приети в практиката на Съда на Европейския
съюз.
Сега въпросът е дали българските съдилища, включително
и на Върховния касационен съд
ще признае върховенството на
решенията на Съда на Европейския съюз или в противоречие
с принципа на еднакво тълкуване на правото на Общността, ще
продължават да тълкуват правата
на притежателите на търговски
марки на косъм?
Вече в данъчната област, кантората успешно е представлявала

и Кейбълтел ЕАД в едно много
нашумяло дело срещу Националната агенция за приходите, свързано с прилагането на Спогодбите за избягване на двойното
данъчно облагане (СИДДО). Това
решение сериозно разклаща несъответстващата на конкретна

спогодба позиция на органите
по приходите по отношение доказване основанията за прилагане на спогодбите за избягване на
двойното данъчно облагане, като
приема, че СИДДО трябва да се
тълкуват според действително
вложения в разпоредбите им сми-

representation in patent disputes
and commencement of the activity
of the European Platent Court.
Todor Tabakov has a Master’s
degree of Laws (LL.M) from the
Sofia University, his specialty is
Financial and Taxation Law. He
worked as a University. He has
specialised in macroeconomic

planning and prognosis and
techniques for rescheduling of
external debt at the International
Institute of Development of Law in
Rome. Since March, 1, 2006 he has
been a partner at law firm “Tabakov,
Tabakova & Partners”(TT&P). He
was a consultant to the Committee
of Taxation of the Organisation

of Economic Cooperation and
Development in Paris, France.
Tabakov led the Bulgarian
delegation which signed the tax
treaties with China, Japan, The
Netherlands, Greece. India. Sri
Lanka, Indonesia, Luxembourg,
Switzerland,
South
Korea,
Canada and the USA. Tabakov
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съл, а не разширително и еволютивно.
Тодор Табаков е Магистър по
право, специалност Финансово и
Данъчно Право, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”
Бивш хоноруван асистент по

финансово право Софийски
университет
“Св. Климент Охридски” Има специализация
по макроикономическо
планиране и прогнозиране и техники за разсрочване на външния
дълг в Международния
институт по развитие на
правото в Рим.
От 1 март 2006 г. е съдружник в Адвокатско
дружество„Табаков, Табакова и съдружници”;
(TT&P). Преди това кантората е функционирала
като „Интерлекс консулт“. Европейски патентен представител от 2004
г.; Член на Transnational
Tax Network (TTN) от
2004 г Избран за член на
финансовия комитет на
организацията от септември 2013 г..;
От 01. 07. 1993 г. е вписан Адвокат в Софийска
адвокатска колегия;
9 През 1992 и 1993 година е Консултант при
Комитета по данъчни
въпроси към Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие: Париж, Франция;
9 През 1990 и 1991г.
е Началник управление “Международни финанси” в
Министерството на финансите.
Той е ръководител на българската делегация, сключила спогодби
за избягване на двойно данъчно
облагане с Китай, Япония, Холандия, Гърция, Индия, Шри Ланка,
Индонезия, Люксембург, Швей-

was a member of the Bulgarian
delegation during the negotiations
of mutual encouragement and
protection of investments with
Italy, France, Great Britain,
Belgium-Luxembourg Economic
Union, Kuwait, China and Japan;
he was a member of the Bulgarian
delegation which signed the first

Agreement of Trade, Commercial
and Economic Cooperation with
the European Commission in
1990. Between 1981 and 1985 he
was a judge at the Sofia Regional
Court and a judge at the Sofia City
Court. Since 1991 he has been a
correspondent of Tax Analysts
– Wayne University, Virginia,

Даниела
Илиева –
Тонева
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9 Даниела

работи
в кантората от
2000.

9 Даниела работи основно в областта
търговското право, с фокус върху
сливания, придобивания и търговска
несъстоятелност.
Има участия в
работни групи за
изработване
на
законопроекти за
изменение на различни нормативни
актове.

9 Даниела е член на
Софийска
адвокатска колегия.

USA. Member and Chair of the
supervising committee of the
Bulgarian Chamber of Commerce
and Industry - 1989-1996; Member
of the Board of the Bulgarian
Chamber of Commerce and
Industry since 1997; Member of the
Executive Council of the Bulgarian
Chamber of Commerce and
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цария, Южна Корея, Канада и
САЩ; Табаков е член на българската делегация в преговорите по
Договорите за взаимно насърчаване и защита на инвестициите с
Италия, Франция, Великобритания, Белго-Люксембургския икономически съюз, Кувейт, Китай и
Япония; член на българската делегация, сключила първото Споразумение за търговия, търговско
и икономическо сътрудничество
с Европейската комисия (1990 г);
Между 1981 и 1985г. е съдия в
Софийски районен съд и съдия в
Софийски градски съд;
Кореспондент на Tax Analysts –
Wayne University, Virginia, USA, от
1991 г.;
Член и Председател на кон32
тролния съвет на БТПП от 19891996 г. ; Член на Управителния
съвет на Българската Търговско
Промишлена палата от 1997 г.;
Член на ИС на БТПП от 2007 г.;
Адвокат Табаков е бил Председател на Надзорния съвет на
Фондация „Отворено Общество“
– 1991-2003;
9 Член на МДA – Международната Данъчна Асоциация от
1994 г.;
9 Член на Европейската Асоциация на Доверениците от 1995
г.;
9 Член на Управителния съвет
на Камарата на данъчните съветници в България от 2005 г.;
9 Член-сътрудник на Аржентинската асоциация за данъчни
изследвания- от м. юли 2005 г.;
9 Пожизнен член на Съвета
на директорите на Международната Биографска Асоциация –
Кембридж, Великобритания от
1998 г.;

9 Участва с Биографичен запис в “Кой кой е в света” от 1990г.
„Кой кой е в Америка”, „Кой кой
е във финансите и в бизнеса” от
1994 и до настоящия момент;
9 Тодор Табаков е бил член на
надзорните съвети на ЗАД Булстрад” и на ЖЗАД „Булстрадживот”. Участва в Управителния съвет на Сребърния фонд
(Държавен фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система) през 2012 и 2016
г. като представител на работодателските организации;
Автор е на над 75 публикации в България по правни и данъчни въпроси. Публикации в
Tax Notes International (данъчни
анализатори) и Central European
(Euromoney). „Интерлекс консулт
ООД” е изключителен носител на
правата за издаване на превода на
български на Модела на данъчна
спогодба на ОИСР и Коментари-

те към него. Има публикации в
английското списание за стратегическо финансиране “Corporate
UK” на което е кореспондент от
2009 г.
КАНТОРАТА има специализации и практики в сферата на банковото, търговско, конкурентно и
антитръстово, енергийно право,
интелектуална собственост и патенти, правни услуги свързани с
търсенето и проучването на нефт
и газ, консултации и представителство свързано с чуждестранни
инвестиции и данъчни консултации и арбитраж. В областта на данъчното право адвокатите от кантората имат най-високия рейтинг
в Chambers&Partner. През 2014 г.
„Табаков, Табакова и съдружници” е избрана за най-добра кантора в областта на конкурентното право за България от Corporate
Intl Magazine Global, а през 2016 г.
Acquisition International определи
кантората за най-добра практика в областта на интелектуалната
собственост в България.
От началото на 21 век адвокатската кантора развива и практика
в областта на спортното право.
Броят на клиентите нараства бързо и това носи добра слава на кантората. През годините кантората
е работила за някои от водещите български футболни клубове,
като ПФК ЦСКА АД, ПФК Славия АД, и с редица футболисти от
други елитни клубове. Кантората
е представлявала и чуждестранни
футболисти при прехвърлянето
на състезателните им права между чужди клубове. Адвокатите от
TT&P са съветвали и представлявали по няколко международни
дела Българския футболен съюз

Industry since 2007. Counsellor
Tabakov was a chair of the
supervisory board of Open Society
Foundation - 1991-2003. Member
of the Board of Directors of The
Chamber of Taxation Counsellors
in Bulgaria since 2005; He has
been a contributing member of
the Argentinian Association of Tax

Research since July 2005.
Member for life of the Board
of Directors of the International
Biography
Association
Cambridge, Great Britain since
1998. He is the author of more
than 75 publications in Bulgaria
about legal and taxation issues.
Publications
in
Tax
Notes

International (tax analysts) and
Central European (Euromoney).
“Interlex Consult LTD” holds the
exclusive rights for publishing of
the Bulgarian translation of the
Model of the Taxation Agreement
of the Organisation of Economic
Cooperation and the commentaries
to it.
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след 1999 г. Представлявали са
и Българската федерация по волейбол и Българската федерация
по плувни спортове. Услугите на
TT&P, включително и в данъчната област, са били предпочетени
от български спортисти с международна слава.
Тодор Табаков е представлявал
клубове по спорове в Спортния
арбитражен съд в Лозана, както и
във ФИФА и УЕФА.
МИЛЕНА ТАБАКОВА управляващ съдружник на TT&P :
Ние сме първата българска кантора в областта на интелектуалната собственост, която има допуснато преюдициално питане до
съда в Люксембург, когато представлявахме Канон
(Canon Kabushiki
Kaisha),
ставаше
въпрос за т.н. паралелен внос, по
който има две тълкувателни решения на ВКС. Също
така сме и първата
българска кантора, която е представлявала клиент
в устни състезания пред Съда на
ЕС във връзка със
спор за марка на
ЕС. Практиката ни
в международното право датира от
години. Докато Тодор беше съдия в
периода 1981-1985
г., аз работех в Българската търговско-пр омишлена
палата по Указ 535
за смесените дру-

жества с чуждестранно участие.
Този указ беше заменен през януари 1989 г. от Указ 56 , който въведе нови принципи за извършване на икономическата дейност
в България. Тодор е един от авторите на Указ 56, вече като експерт
в Министерството на финансите.
Този акт чувствително промени
тогавашното българското законодателство в опита си да отвори
българската икономика към пазарни условия.
Пак тогава, като държавни служители, започнахме работа по
първите спогодби за избягване на
двойното данъчно облагане и по
договорите за взаимно насърчаване на инвестициите.

The law firm has specialised
and practices in the field of bank,
commercial, competition, antitrust and energy law, intellectual
property and patents, legal services
related to the search of oil and gas,
consulting and representation
related to foreign investments
and taxation consulting and

arbitration. The lawyers working
for the company have the highest
rating in Chambers&Partner
in the sphere of taxation law. In
2014 the law firm was recognized
as „Competition Law Firm of the
Year in Bulgaria“ by Corporate
Intl Magazine Global and was
further awarded in 2016 as

Гергана
Тодорова
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9 Гергана е част от
екипа на „Табаков,
Табакова и съдружници“ от 2005 година.

9 Работи в областта
на данъчното право, като има богат
опит върху процесуално представителство и защита
на физически и юридически лица по данъчни дела. Гергана
консултира клиенти и в останалите
области на финансовото право.

9 Адвокат, член на
Софийската Адвокатска Колегия

„Best IP Practice in Bulgaria“ by
Acquisition International.
Since the beginning of the XXI
century the law firm has been
dealing in the field of sports law.
The number of clients has been
rising fast and this gives the firm
a good name. During the years the
company has worked for some of
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Излиза, че пред очите
ви са преминали наистина най-първите стъпки от въвеждането на пазарни отношения у нас?
ТОДОР ТАБАКОВ: Указ 535
от 1980 г. беше първия икономически полъх на Хелзинкския процес. Впоследствие се видя, че този
указ, въпреки добрите намерения, не можа да създаде оптимална среда за съществени инвестиции в България. От друга страна,
Указ 56 за стопанската дейност не
просъществува дълго, но редица
негови разпоредби бяха в основата на първите законодателни актове след политическите промени. В периода след ноември 1989
34 г. участвахме активно с Милена в
промяната на законодателството,
създаващо основа за реални пазарни отношения в страната, но
винаги на експертно ниво.

Нека за момент да припомним изводите от историята с данъците на Христо
Стоичков, когото вие представлявахте.
ТОДОР ТАБАКОВ: Христо е
уникален случай в българската
история. В който край на света да
отидеш, от Ушуайя през Кейптаун
до Соломоновите острови и Ванкувър, първото нещо, което получаваш като реакция, след като кажеш, че си българин е – а, Христо
Стоичков. Това е без никакво
преувеличение, изпитвал съм го
многократно и лично. И действително заслужаваше данъчният
му случай да бъде разгледан справедливо и безпристрастно. Вместо това беше сътворен един пасквил, в който имаше над 20 груби
фактически, да не говорим за
юридическите грешки. Отдавна
не говоря за това дело, но е хуба-

во да се напомни, че тогава никой
не беше отчел обстоятелството,
че през периода в който Стоичков
е играл в националния отбор по
времето на най-големите му успехи, към които и до този момент
се връщаме с умиление, той не е
бил „местно лице” на България
по смисъла на данъчния закон. А
от квалификацията на едно лице
като „местно” или като „чуждестранно”, зависи дали данъчните
могат да облагат световния доход
на лицето или само дохода от източник в България. Защото ако
е чуждестранно лице, могат да
го облагат само за доходи от източник в България. Ако това се
пренесе спрямо националния отбор, това означава чуждестранно
лице, български гражданин, който играе в националния футболен
отбор да може да бъде облаган
само за суми, получени за играни домакински мачове, но не и за

the leading Bulgarian clubs like
PFC CSKA, PFC Slavia and many
other elite teams.
Todor Tabakov has represented
the clubs in disputes at the Court of
Arbitration for Sport at Lausanne
and before FIFA and UEFA.
MILENA
TABAKOVA
managing partner of TT&P : We

are the first Bulgarian law firm in
the field of intellectual property
which has managed to make a
reference for a preliminary ruling
before the Court of Justice when
we represented Canon Kabushiki
Kaisha. It was about the so called
parallel import about which there
are two interpretative rulings by

the Supreme Cassation Court.
We are also the first Bulgarian
law firm which represented a
client in a oral hearing before
the Court of Justice in a dispute
concerning a EU trademark. We
have many years of experience in
international law. While Todor
was a judge from 1981 till 1985 I
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тези, играни в чужбина. Опитах
се да обясня това на данъчните и
в Министерството на финансите,
но те дори не пожелаха да разговарят с мен. На другия ден започнах обжалването и това което данъчните не искаха да чуят, го чу,
анализира и отсъди съда. Искам
дебело да подчертая, че за Христо
проблемът не бяха сумите на данъка, определен като дължим, а
в огорчението от начина по който постъпиха. И имаше право да
реагира емоционално, въпреки
че аз не бих го направил, защото
футболната му кариера в чужбина го беше научила да заплаща до
стотинка данъците си. Не мислех,
че най-известния посланик на
България, какъвто в действителност бе Христо Стоичков, трябваше да бъде огорчаван по този
начин.
Защо имената на видни
адвокати се появиха в
т.н. Панамски файлове? Какво
от тези механизми не е добре познато на нашите специалисти по
финансов мениджмънт?
ТОДОР ТАБАКОВ: В механизмите за инвестиране в така
наречените свободни зони няма
нищо осъдително. Дори последните изменения и допълнения
в Закона за финансовите и икономически взаимоотношения с
юридически лица, регистрирани
в юрисдикции с преференциален
данъчен режим са продиктувани
от обстоятелството, че до известна степен този закон нарушаваше
принципа на свободното движение на капитали. Въпросът не
е чрез коя юрисдикция правиш
бизнес, а прозрачността на инвестицията, оповестяването на
worked for the Bulgarian Chamber
of Commerce and Industry under
Decree 535 about joint ventures
with foreign entities. As an expert
of the Ministry of Finance, Todor
is one of the creators of Decree
56. This document significantly
changed the Bulgarian legislation
of that time with its attempt to

Христо Райчев
9 Христо работи в кантората от
2010

9 Христо работи основно в областта на правото на интелектуална собственост. Има богат
опит и задълбочени познания в
областта на капиталовите пазари и дейността на кредитните и
финансови институции. Христо
е Магистър по Право на интелектуалната собственост (LL.M.)
– съвместна магистърска програма на Световна организация
за интелектуална собственост
(WIPO), Университет на Торино (Università degli Studi di Torino)
и Международна организация на труда (ILO), 2014 г.

9 Христо е член на Софийската адвокатска колегия и Представител по индустриална собственост в областта на марки, географски означения и промишлени дизайни.

Любомир Табаков
9 Любомир е член на екипа на Табаков, Табакова и съдружници от 2004 г.

9 Работи в различни области на правото, като данъчното право е основният фокус на практиката му през
последните години. Любомир има задълбочени познания в тълкуването и
прилагането на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане, по
които България е страна, както и в
международното данъчно планиране.

9 Любомир е Магистър по Международно данъчно право (LL.M.) от Университета по икономика и
бизнес, Виена.
9 Любомир е член на Софийската адвокатска колегия.

open the Bulgarian economy to
free markets.
At that time as public servants
we started working on the first
agreements for avoidance of double
taxation and for encouragement of
investments.
Let us remind the story of
Hristo Stoichkov’s taxes,

he was represented by you.
TODOR TABAKOV: Hristo is a
unique phenomenon in Bulgarian
history. All over the world, from
Ushuaia through Cape Town to
Solomon Islands and Vancouver,
the first thing you hear after
saying that you are a Bulgarian
is “Ah, Hristo Stoichkov”. This
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Интересно какво е
трябвало да се направи

у нас отдавна?
Т О Д О Р
ТА Б А КО В :
Ако основният
проблем
на българския
бюджет е свързан с. „източването” на финансов ресурс
към офшорните зони, този
проблем много
лесно можеше
да се регулира
с един данък
при източника,
който да е свързан с износа наа
капитал към оп-ределени юрис-дикции (зони),,
които считамее
като юрисдик-ции с преференнциален данъчен
н
режим. Те бяха
ха
описани в текст
ст
към
преходдните разпореддби на Закона за
ко рп о р а т и в н о то
подоходно
но
облагане(ЗКПО)
О)
до миналата година, но ЗКПО
беше изменен и сега списъкът на
юрисдикциите се съдържа в заповед на Министъра на финансите.
Много държави в Европа въведоха специален данък при източника за трансфери към офшорните
зони. И в България правихме
опити. Винаги давам примера
с един заместник финансов ми-

нистър, който предложи 15 процентен данък при източника при
износ на капитал към определени
юрисдикции и в момента, когато
промяната влезе за обсъждане в
Народното събрание, той беше
уволнен.
През годините съм следил с
интерес развитието на американската законодателна практика и

is not an overstatement, I have
experienced it many times myself.
And he really deserved to have a
fair and impartial evaluation of
the case with his taxes. But what
he got instead was a lampoon
with more than 20 grave mistakes,
including legal ones. I remained
silent about this case for a long

time but it is good to remind the
public that no one considered
the fact that during the period in
which Stoichkov played for the
Bulgarian national team and it
achieved its greatest success which
we still endearingly remember, he
was not a resident (local person)
in the sense that Tax Act provides.

And the right of the tax authorities
to levy taxes on the world income
of a person or only on their
income from a Bulgarian source
depends on whether this person is
deemed resident or not. If this is a
non-resident they can tax only the
income that comes from Bulgaria.
If we relate this to the national

факти и обстоятелства, имащи
значение за данъчното облагане на българските местни лица,
които инвестират в такива или
чрез такива зони. Още през 2000
г. в рамките на Организацията за
икономическо сътрудничество
и развитие (ОИСР), съвместно с
Европейската комисия започна
процес, известен като Глобален
форум за прозрачност. България
още не беше член на Европейския
съюз, въпреки това ние следяхме
процеса като експерти и сме
правили многобройни опити за
въвеждане на регулации в името
на прозрачността и защитата на
фискалния суверенитет на България.
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Кои вие, кантората ли?
ТОДОР ТАБАКОВ: Тук
говоря основно като експерт и
член на УС на търговско-промишлената палата (БТПП), защото това е въпрос, който сериозно
вълнува малкия и среден бизнес.
Преобладаващата част от хората
се интересуват от възможностите, които предлагат т.н. „офшорни
зони“, по една единствена причина – запазването на анонимността
в една не особено сигурна бизнес
среда в България след началото
на политическите промени през
1989 г. Примерно някой е работил
в чужбина и са го посъветвали да
създаде корпоративна структура,
чрез която да държи и управлява
определено количество доход. Всеки има право да действа в рамките
на позволеното, без да се налага да
влиза в обяснителен режим.
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Доц. д-р Таня
Градинарова
9 Таня е старши асоцииран адвокат
в Адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници”, присъединил се към екипа през 2002.

9 Таня консултира корпоративни клиенти в различни области
на правото и има изключителен
опит в процесуалното представителство пред съдилища и арбитражни институции.

9 Таня има множество специализации, като наред с практиката си
на адвокат е лектор и преподавател по гражданско процесуално право в юридическите факултети на Русенски университет
„Ангел Кънчев” и Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър”. Участва като лектор в курса за обучение на медиатори към Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.
Таня е участвала в работни групи по различни законопроекти и
има множество публикации в областта на гражданския процес.
9Таня е член на Софийска адвокатска колегия. Тя е медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите, арбитър в листата на
Арбитражния съд към Европейска институция за медиация и арбитраж и арбитър в листата на Арбитражния съд към Европейската юридическа палата.

доктрина в тази област. Все пак аз
договорих и парафирах първата
спогодба със САЩ за избягване на
двойното данъчно облагане, която отново поради недооценяване
на значението и не влезе в сила
и се наложи да се предоговаря.
Шест месеца преди преговорите
изучавах американския кодекс за
вътрешните преходи и бях тотално стресиран от паралела между
тяхното законодателство и българското. Затова, през 1997 г. приех да бъда член на работната група, която беше призвана да смени
данъчната система. Не е нужно да
изреждам законите, които бяха
подготвени през този период.
Та въпросът беше за американския закон. Когато американски
местни лица инвестират в чуж-

бина, законът не им забранява
да правят това през офшорните
зони, според мен е тъкмо обратното, насърчава ги, защото американците са така възпитани от
данъчната си администрация, че
връщат в Америка повече пари,
отколкото инвестират. Те обаче
трябва да оповестяват всяка година дали инвестират в пасивни или
активни икономически структури в чужбина. Първите са призвани да ти държат само парите и
да извличат от тях пасивни дохо-

ди – дивиденти, лихви, печалби
от прехвърляне на имущество,
от финансови активи и пр. Преобладаващи обаче са тези, които
работят активно – осъществяват
стопанска дейност, реализират
доход. Тези вторите, независимо от източника на основния си
капитал, не може да бъдат приобщени към националния вътрешен данъчен режим. За разлика
от пасивните структури, които са
призвани само да държат паричния ресурс. В нормалните дър-

team, it means that a foreign
person, a Bulgarian citizen who
plays for the national team can
be taxed only for sums received
when our team was a host and not
for the matches played abroad.
I tried to explain that to the tax
authorities and to the Ministry of
Finance but they didn’t even want

to talk with me. On the next day
I appealed the decision and what
tax authorities didn’t want to hear
was heard and evaluated by the
court. I want to point out that the
problem for Hristo was not the
amount of the levied taxes but the
bitter disappointment of the way
the authorities behaved. And he

had the right to that emotional
reaction, although I wouldn’t
have done what he did because his
football career abroad had taught
him to pay every penny of his taxes.
I could’t imagine that the most
popular ambassador of Bulgaria
- and this was really what Hristo
Stoichkov had become - might be
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жави, данъчната администрация
гледа през пасивните структури
и облага формираният доход или
печалба, като доход или печалба
на лицето, което е вписано като
действителен собственик. Това е
така нареченото
законодателство
за контролираните
чуждестранни дружества,
което съществува във всички
страни членки на ОИСР и на ЕС,
като забележете, беше въведено
дори в Русия от 2014-та година. В
България такова законодателство
все още няма. И ако не е проектодирективата на ЕС за контроли38 раните чуждестранни дружества,
която в момента се обсъжда на
ниво ЕС и която се очаква да бъде
имплементирана в законодателството ни от началото на 2019 г.,
вероятно никога нямаше да дочакаме този механизъм.

такава чувствителна информация с останалите данъчни администрации?
ТОДОР ТАБАКОВ: Слава
Богу, че Министерството на финансите даде приоритет на този
въпрос и на 26 октомври 2015-та
посланик Катя Тодорова подписа
двата договора. Така бе фиксирана правната основа за съдействие
между данъчните администрации
на присъединилите се държави в
борбата срещу укриването на данъци и заобикалянето на данъчно облагане, като разходите за
държавите и финансовите институции са минимални.
Тези актове, които заедно с известната като ФАТКА (FATCA)
част от американското данъчно
законодателство са
модерен инструмент за
обмен на информация,

Все пак нали вече имаме право да обменяме

който вече е част и от българския ДОПК. За съжаление
FATCA като американски закон,
който беше въведен през Закон
за насърчаване на заетостта в
САЩ, е едностранен механизъм, който изисква предоставянето на информация само от
България към САЩ, но не и обратно. Закон за оповестяване на
чуждестранни сметки (FATCA),
приет от Конгреса на САЩ, е в
сила от 1.07.2014 г. Неговата цел
е да установява, възпира и възпрепятства случаите на избягване на плащането на данъци
от американски граждани или
местни лица, които пряко или
непряко инвестират извън Съединените американски щати
чрез чуждестранни финансови

offended in such a manner.
In your opinion, what
will be the consequences
of the surprising vote of the English
people to leave the EU?
TODOR TABAKOV: This is
an important question and it
relates to some difficulties in the
application of some provisions of

the Bar Act. A major part of the
foreign attorneys who practice law
in Bulgaria come from the UK.
Milena, correct me if I am wrong.
An amendment to our Bar Act gave
them the possibility to participate
in all forms of affiliation accessible
to Bulgarian barristers, no matter
whether they stay permanently

Има ли логика да сме
толкова назад…
ТОДОР ТАБАКОВ: Ние и като
държава доста време бяхме само
наблюдател в рамките на Глобалния форум за прозрачност, но
вече двата международни договора - Конвенцията за взаимното
административно сътрудничество по данъчни въпроси и Многостранното споразумение между
компетентните органи за автоматичен обмен на информация за
финансови сметки – са ратифицирани, публикувани са в „Държавен вестник“ и приложими.

институции. Щатите направиха
изменение в кодекса си за вътрешните приходи и разделиха
юрисдикциите на „сътрудничещи” и „несътрудничещи”. Тези
юрисдикции, които сътрудничат се присъединяват към този,
по същество едностранен акт,
и се ползват от възможността
да не бъдат облагани разпределения и трансфери от САЩ към
сътрудничещите с 30 процента
данък при източника. Тези които не приемат FATCA, рискуват
всички трансфери към техни
местни лица да бъдат обложени

in the country or not. Foreign
attorneys who do not come from a
EU member state are not allowed
to do that and here comes the
question whether after Brexit the
British lawyers should terminate
their affiliation with Bulgarian law
firms, associations and activities
as individual lawyers in all active
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с 30 процента данък при източника. Така
чрез лозунга „приеми
FATCA или плати данък“
САЩ наложиха
на всички държави, които не желаят неблагоприятни данъчни последици за техните местни лица,
да въведат FATCA във вътрешните си законодателства. Процесът
се свързва само с установяването
дали в България имат финансови сметки американски местни
лица или контролирани от аме-

рикански местни лица български
дружества. И ние сме длъжни да
предоставяме тази информация
– банки, финансови институции,
частни пенсионни фондове и други ще следва да я предоставят на
НАП и от там на Службата по вътрешни приходи на САЩ.

Теодор
Арабаджиев

Какво ще се случи, според вас, след гласуването на англичаните за излизане
от Европейския съюз?
ТОДОР ТАБАКОВ: Това е важен въпрос, свързан и с предстоящи трудности по приложението
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9 Теодор е част от екипа на Адвокатско
дружество „Табаков,
Табакова и съдружници” от 2007 година.

9 Основните сфери, в
които специализира
Теодор са търговското право и в частност дружественото право. Теодор има
опит и в процесуалното представителство по заповедни и
изпълнителни производства.

9 Теодор е адвокат,
член на Софийската адвокатска колегия.

cases. Further negotiation may be
necessary on this issue.
MILENA TABAKOVA: In the
field of intellectual property
Brexit will significantly influence
the unitary patent and the
Agreement on the unified Patent
court. It had to become effective
after ratification by 13 states with

the obligatory participation of the
three countries with the biggest
number of patents - France,
Germany and the UK. After
Brexit the system can’t be started
and further amendments of the
legal acts will be necessary, more
specifically - new rules for them
to become effective. All countries

will have to start the process of
acceptance and ratification all
over. The introduction of the
Unitary European Patent was
something exquisitely important
for the Bulgarian patent applicants
because it gave them an easier,
quicker and cheaper procedure
of defence. At the moment the
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на някои разпоредби на Закона за
адвокатурата. Защото съществена
част от чуждестранните адвокати, които практикуват в България
са англичани. Милена, коригирай
ме ако греша. Едно изменение в
нашия закон за адвокатурата им
позволяваше независимо дали
пребивават у нас постоянно или
са временно установени в страната, да участват във всички форми
на сдружаване, които са достъпни за българските адвокати. На
чуждестранни адвокати, които не
са граждани на страна-членка на
ЕС това не е разрешено, и се поставя въпроса дали след Брекзит
във всички заварени случаи ще
трябва да прекратят участието си
40 в български адвокатски дружества, сдружения или дейността
си като самостоятелно практикуващи адвокати. По този въпрос
вероятно ще трябва да се преговаря конкретно.
МИЛЕНА ТАБАКОВА управляващ съдружник на TT&P: И
в областта на интелектуалната
собственост има едно съществено развитие, свързано с Брекзит,
и по-специално със Споразумението за единния Европейски
патент. Предвиждаше се то да
влезе в сила след ратификация от
13 държави, между които задължително трите с най-голям брой
патенти – Франция, Германия и
Англия.

което ще наложи последващо
изменение на пакета от правни
актове и по-специално прилагане на нови правила за влизане в

сила. Отново всички страни ще
трябва да започнат процес на
подписване и ратификация. Въвеждането в действие на единния европейски патент беше
нещо изключително важно и за
българските заявители на патенти, защото създаваше по-лесна,
по-бърза и по-евтина процедура
по защита. В момента процедурата, свързана с получаването на

патент, който да покрива всички
Европейски държави, е първо
– тежка и второ - доста скъпа.
При единния европейски патент
закрилата щеше да се отнася за
всички държави-членки на Евросъюза и нямаше да се налага
валидиране в отделните държави и преводи на патента на езиците на отделните държави. Това
беше в интерес на не толкова го-

procedure of getting a patent who
covers all European countries is
difficult and very expensive. With
the Unitary European Patent the
defence would have be effective
in all EU member states and
there would have been no need
to validate and translate patents
in all countries separately. That

would have protected the interests
of smaller countries like Bulgaria
and of our inventors and patent
holders. Till they find a resolution
to this situation, interesting
Bulgarian inventions will be
patented only in Bulgaria. Thus
people of ideas won’t have access
to an unified patent protection in

the EU and the patent holders - to
the cheaper and accessible court
procedures of the European Patent
Court.
MILENA TABAKOVA: I have
been on the list of arbitrators
for domestic and international
disputes at the Arbitration Court
of the Bulgarian Chamber of

След Брекзит, системата
няма да може да „стартира”,
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Тодор Влайков

9 Тодор се присъединява към
екипа на адвокатско дружество „Табаков, Табакова и съдружници” през 2010. Започва
като стажант, после става
адвокатски сътрудник и понастоящем е младши адвокат.

9 Практикува в сферата на
гражданското и търговското
право и по-специално в областта на дружественото право.

9 Тодор е член на софийска адвокатска колегия.
предвижданото по-евтино и достъпно съдебно производство на
европейския патентен съд.

лемите държави като България
и българските изобретатели и
патентопритежатели. Докато не
се намери изход от получената ситуация интересни български изобретения, вероятно ще
продължат да се заявяват само
в България. Така хората с идеи
реално отново няма да имат достъп до единна патентна защита в
ЕС, а патентопритежателите до

И двамата, като основатели на кантората, сте
имали различни професионални предизвикателства свързани
с областите от правото, където
сте специализирали. Не сте ли
опитвали да бъдете арбитри в

БТПП, например?
МИЛЕНА ТАБАКОВА: Аз съм
в Списъка на арбитрите по вътрешни и по международни дела
в Арбитражния съд при БТПП
от няколко години. През 1993
година се създаде професията
на патентния адвокат. В началото бяхме само няколко правни
кантори, чиито съдружниците
станаха представители по индус-

Commerce and Industry for several
years now. In 1993 the profession
of the patent attorney emerged.
In the beginning there were only
few law firms which have partners
who became industrial property
representatives
and
started
practicing and we were one of those
firms. I have always been interested

in intellectual property. In the years
of socialism the Bulgarian Chamber
of Commerce and Industry held
the monopoly in this field and all
applications of protection had to go
through it. The free profession of the
industrial property representative
was nonexistent and we have the
possibility to practise it now.

TODOR TABAKOV: We have
always shared everything in our
life as a couple and we have been
happy for almost 40 years together.
For many years we haven’t kept any
secrets from each other. We have
argued about some of my stupid
investments but never kept secrets
from each other. This is the key to
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триална собственост и започнаха
да развиват практиката си. Иначе
винаги съм имала интерес към
интелектуалната
собственост.
През годините на социализма
БТПП беше монополист в тази
област и всички заявки и защити
минава през Палатата. Нямаше я
свободната професия на представител по индустриална собственост, която имаме възможност да
практикуваме сега.
ТОДОР ТАБАКОВ: До сега
няколко пъти са ме канили да се
кандидатирам и да бъда избран
за арбитър, но аз вече съм бил
съдия и с това се е изчерпал моя
интерес към правораздавателната дейност.
42

Това ли са били най-хубавите години – съдийските, когато сте насаме само с
фактите и със закона?
ТОДОР ТАБАКОВ: Сложно е
да се каже. Всеки един от периодите в живота ми е бил свързан
с предизвикателства, включително когато една година и половина
не можех да встъпя като младши
съдия, въпреки, че бях избран.
Просто защото един човек трябваше да си тръгне от системата, а
той не искаше…
Тогава нямаше Висш
съдебен съвет, нали
така?
ТОДОР ТАБАКОВ: Имаше
главен секретар на Министерството на правосъдието, който
трябваше да решава тези въпроси. Дори в този период си намерихме предизвикателно амплоа с
мои състуденти. С тях направихме едно сдружение за … хамалски услуги. Сдружението ни се
success for a consulting business...
MILENA TABAKOVA: Trust
and support – this is the key to
success.
TODOR TABAKOV: Trust and
support - this is where you have to
start…
MILENA TABAKOVA: Honestly,
our law firm and our work are

ангажира да изнесе архивата на
Министерството на правосъдието от сегашната сграда на администрацията на Президента и се
налагаше да се прегледа лист по
лист архива, за да не се допусне
унищожаването на ценни документи. Открихме и докладвахме
много интересни документи, в
рамките на шегата работата си
беше действително за хамали с
висше юридическо образование.
Намерихме и предадохме в държавния архив редица стари укази с подписите на Фердинанд, на
Цар Борис III.
Безспорно предизвикателствата са навсякъде,
а сега защо имате обща кантора? Ако не беше кантора, какво
можеше да бъде?
ТОДОР ТАБАКОВ: Защото
винаги сме споделяли всичко в
съвместния ни живот и вече близо 40 години сме щастливи, че сме
заедно. Всичко от много години
е без тайни помежду ни. Карали
сме се на тема някои мои неуспешни инвестиции, но никога не
сме имали тайни. Това е успеха за
една консултантска дейност…
МИЛЕНА ТАБАКОВА: Доверие и подкрепа – това е ключът
към успеха.
ТОДОР ТАБАКОВ: Доверие и
подкрепа – това е нещо, с което
може да се започне…

на присъединяването ни към Европейския съюз. Съвсем откровено, нашата кантора и работата
ни е нещо много повече от едно
предприятие, което можем да
поддържаме и да управляваме. То
е част от нашето удовлетворение
от живота и от общуването с прекрасните ни колеги, с основната част от които сме заедно вече
дълги години. Поради това взехме решение да не продължим да
се разрастваме прекалено много.
Защото загубата на контрол върху това което се прави, ще означава отстъпление от качеството,
което си харесваме и на което
много държим. Трудно е в една
страна, която преди 25 години е
започнала отново да се развива в
пазарната икономика, да кажеш
че имаш културата да управля-

…и може да се продължи много години. Бидейки на високи позиции, не сте
ли били изкушени от политиката?
МИЛЕНА ТАБАКОВА: Винаги сме подкрепяли развитието на
страната, включително в процеса
much more than an enterprise
which we manage and support. It
is a part of our satisfaction with
life and of communication with
our wonderful colleagues and
with most of them we have been
together for many years now. That
is why we decided not to continue
to grow too much. Because the loss

of control over what we do will
mean compromising on quality
and this is something we like about
ourselves and something we care
about.
TODOR
TABAKOV:
The
development
of
our
correspondence network in the
last years, since we decided not

DFL Представя

ваш един прекалено разрастващ
се бизнес.
Международните участия и кореспондентски
отношения ги поддържате постоянно нали?
ТОДОР ТАБАКОВ: Развитието на кореспондентската ни мрежа придоби нови измерения през
последните години, от когато решихме да не разширяваме прекомерно дейността и персоналния
състав на кантората.
Ние сме единственият български член на Parlex Group – мрежа от малки и средни адвокатски дружества в Европа, която
в момента се разширява прогресивно в Америка и Азия. Същото е положението в другата гру-

па в която сме активни – това е
Transnational Tax Network – това
е транснационална данъчна мрежа, която е асоциация на консултантски дружества, регистрирана
в Швейцария. В тази асоциация
се обсъждат най-добрите и законосъобразни практики по данъчно планиране, и структуриране, данъчен инженеринг и пр..
В нея членуват дружества от 42
държави от целия свят и всяка
година провеждаме Европейска
конференция, две конференции
в Съединените щати (Маями и
Ню Йорк), през година се организират конференции в Буенос
Айрес, Сао Пауло и в Хонг Конг .
Преди три години бях избран за
член на финансовия комитет на
тази организация.

Васил Руйков

9 Васил работи в кантората
от 2005.

9 Специализира в областта на
конкурентното право, включително обществени поръчки, и индустриалната собственост. Васил има богат
опит в представителство на
клиенти пред Комисията за
защита на конкуренцията,
Патентното ведомство и съдилищата.

9 Участва като лектор в курса, организиран от Патентното ведомство, за обучение
на кандидати за представители по индустриална собственост.

9 Васил е член на Софийската
адвокатска колегия и Представител по индустриална
собственост в областта на
изобретения и полезни модели,
марки, географски означения и
промишлени дизайни.

to expand our activity and our
staff too much, have acquired
new dimensions. We are the only
Bulgarian member of Parlex Group
– a network of small and medium
law firms in Europe which at the
moment is expanding progressively
in America and Asia. The situation
is the same with another group

in which we are active – the
Transnational Tax Network. This
is a transnational tax network,
an association of consulting
companies,
incorporated
in
Switzerland. This association gives
the floor to discussions of the best
legal practices of tax planning and
structuring, of tax engineering,

etc. Consulting companies from
42 countries all over the world
are its members and we hold an
annual European conference, 2
conferences at the United States
(Miami and New York) and every
other year we have conferences at
Buenos Aires, Sao Pauli and Hong
Kong.
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Мадлен Алгафари. Представя темата Адвокатът като психотерапевт. Подсъзнателни и съзнателни очаквания към адвоката.
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„За това, което не пише
в учебниците по право”

Академията на софийските
адвокати - първата
по рода си в страната
К
огато завършат университета, юристите са научили
правните норми или поне
дипломата им удостоверява това.
Но когато започнат работа, оказва
се, че адвокатите всъщност работят с хората. И хората работят с

тях. Но това никой не ги е научил
в университета. Учи ги самият
живот, кога повече, кога по-малко
успешно.
Понякога минават дълги години, докато адвокатите осъзнаят
тази проста истина. За никого

обаче не е късно да започне да се
учи, независимо колко професионален стаж има зад гърба си.
Идеята за създаването на Адвокатска академия „За това, което
не пише в учебниците по право”
беше естествено развитие на дъл-

„What you can’t Find in Law Textbooks”

The Academy of Sofia Defence Attorneys When they graduate, lawyers
have already learned the law or at
least their diplomas attest to that.

But when they start work, it turns
out that defence attorneys actually
deal with people. And people deal

with them. But no one has taught
them that at the university. Life
itself teaches them these skills -

Обучения
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Доц.Милена Цветкова – с
теми за четене за експертни
цели и аномалии и спекулативно четене, солипсистко четене, хейтърско четене и др.

Валентин Марков – лекции и практикуми по НЛПнервнолингвистично програмиране и по Коучинг.
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гогодишната работа на адвокат
Светозар Зафиров от Адвокатско
дружество „Зафиров и Господинов” с млади колеги – адвокати,
започващи своя професионален
път. Концепцията на академията
е, че адвокатът не е един обикновен просбописец, разносвач на
документи или недобросъвестен
и користолюбив манипулатор.
Адвокатската професия изисква
комплексна подготовка в много
и различни сфери на знанието за
човека, които намират пресечните
си точки в ежедневната адвокатска практика. С използването на
този широк комплекс от знания,
адвокатът издига на по-високо
ниво услугата, която предоставя
на клиентите си. И така постига
по-добро удовлетворение на клиентите и по-добри резултати от
своята работа.
Съветът на Софийската адвокатска колегия подкрепи идеята

Проф.Иванка Мавродиева –с теми за -визуалната аргументация.

the First of its Kind in the Country
sometimes successfully, sometimes
not so much.
The idea of founding the Defence

Attorney Academy “What you
can’t Find in Law Textbooks” was
a natural development in the long

work of defence attorney Svetozar
Zafirov of law firm “Zafirov
and Gospodinov” with young
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Доц. Арсения Иванова- практикум по техника на вербалната комуникация и техника на говора.

и концепцията, прие програмата и лекторите, които бяха поканени от адв. Зафиров, и осигури
материалната и информационна
подкрепа на Академията. Първата
сесия започна през месец февруари. Теоретичните занятия се провеждаха всяка сряда, а в петъчните следобеди бяха практическите
модули. В залата на Софийска адвокатска колегия на третия етаж в
Търговския дом на бул. „Витоша”
1 А често имаше и правостоящи
слушатели...
Програмата на Академията бе
структурирана в четири модула.
Първият бе за адвоката като
професионалист с комплексни лични качества за общуване,

убеждаване и влияние. Тук се
подпомагаше развитието на невербалната и вербалната интелигентност на адвоката.
Вторият модул бе фокусиран
върху адвоката и другите – колеги и различни професионалисти
при упражняването на адвокатската работа, клиенти. Проследени бяха разгледани различните
роли, в които ежедневно влиза
адвокатът – като психотерапевт,
треньор, мотиватор... Адвокатите се видяха през погледа на съдията, на нотариуса. Работиха за
развитието на своята харизма, за
управлението на късмета си, научиха за зависимостите, на които
са подвластни самите те и техните

клиенти. Най-после бяха обяснени психологията и националният
характер на клиента
В третия модул акцентът беше
върху уменията на адвоката да
презентира себе си и своята работа, върху публичната реч, техниката на говора и отстраняването на говорни дефекти. Разкрити
бяха много вербални и невербални похвати и реторични способи,
приложими в публичната реч и
медийното поведение на адвокатите.
Необходимата финална тема
също бе тук – за адвокатските
възнаграждения и тяхното формиране, за кривата на благодарност на клиента, за клиентите,

colleagues - defence attorneys who
have just started their careers. The
concept of the academy is that a
defence attorney is not an ordinary
request-writer, document courier
or ill-meaning and selfcentered
manipulator.
The
defence
attorney’s profession requires a
complex qualification in many

different fields of knowledge which
come together in the everyday
practice. By using this broad range
of knowledge, the defence attorney
raises the level of the service to
his or her clients. Thus clients are
more satisfied and better results
are achieved.
The Board of the Sofia Bar

Association supported the idea
and the concept, accepted the
programme and the lecturers
invited by counsellor Zafirov and
provided the material equipment
and informational support for the
Academy.
The team of lecturers was
selected from different fields of
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които не плащат...
Четвъртият практически модул
фокусираше в себе си елементите
от останалите модули и тяхното
приложение в действие. Груповите занимания имаха заряда на
общата емоция и интерес, а индивидуалните се провеждаха според
специфичните нужди на всеки отделен адвокат.
Екипът от лектори бе подбран
според различните сфери на знание, с които адвокатската практика има пресечни точки. Една част
от тях бяха хабилитирани преподователи - проф. Иванка Мавро-

диева в областта на публичната
реч, проф. Юрий Търкаланов в
областта на националната сигурност, доц. Милена Цветкова в областта на писмената реч и стандартите при писане, доц. Арсения
Иванова в практическия модул по
техника на вербалната комуникация. Друга част бяха квалифицирани професионалисти в различни области – психотерапевтът и
писател Мадлен Алгафари, юристът-журналист Васил Чобанов,
специалистът по нервнолингвистично програмиране и коучинг
Валентин Марков, пхсихиатърът

д-р Валя Георгиева, специалист по
наркомании и други зависимости.
Гостува съдията от ВАС, Марио
Димитров, както и нотариус Валери Манчев Пресечната точка на
всички теми пък бе търсена в лекциите на практикуващия адвокат
Светозар Зафиров.
Първият сезон на Академията
приключи в края на месец юни.
Продължението предстои през
есента. Вероятно вече и онлайн,
с нови практически модули, с доразвитие на темите от първия сезон и с още нови идеи. Адвокатите сами го пожелаха.
47

Светозар Зафиров по темата за невербалната интелигентност на адвоката.

knowledge which cross paths
with the defence attorney’s
practice. A part of them are
university professors - prof. Ivanka
Mavrodieva in the field of public
speaking, prof. Yuri Tarkalanov
in the field of national security,
ass. prof. Milena Tzvetkova in the
field of creative writing, ass. prof.

Arsenia Ivanova for the practical
module of techniques for verbal
communication. The other lecturers
are qualified professionals in
different spheres - psychotherapist
and writer Madlen Algafari, lawyer
and journalist Vassil Chobanov,,
NLP and coaching expert Valentin
Markov, psychiatrist Dr. Valya

Georgieva, who has specialised in
drug and other addictions. Mario
Dimitrov who is a judge at the
Supreme Administrative Court,
and notary Valery Manchev were
guests of the Academy. The common
denominator of all subjects was the
the main topic of the lectures by
defence attorney Svetozar Zafirov.

Експертно мнение

Христо Иванов, екс министър
на правосъдието

Културата
на мафията
се шири в
управленската
класа

Н

ие сме, които продължаваме да не си оправяме
страната, а не механи48
змът на ЕК. Европейската комисия изхожда от презумпцията,
че преговаря с правителства на
равнопоставени страни. И понеже продължават да ни третират
като еднакво дееспособни и вменяеми общества, оттам следва
този дипломатичен език, който

се опитва да ни намекне някои
неща, а ние през цялото време се
опитваме да се правим, че не го
разбираме.
За да оценим механизма, може
би е добре първо да си формулираме какъв ни е проблемът. Механизмът говори за правосъдие,
но всъщност се занимава с корупцията. И когато говорим за
корупция, често пъти това най-

лесно си го представяме като
множество отделни, пулверизирани в рамките на държавното
управление, кофти държавни
служители, които взимат подкупи. Някак си тайничко и индивидуално.
Не. Корупцията в България
представлява една субкултура утвърдена и споделена система
от ценности и възгледи, която

Mafia Mentality is Rampant in
Hristo Ivanov, former minister of justice
We are the ones who refuse
to put our state in order, not the
EC mechanism. The European
Commission proceeds from the
presupposition that it negotiates
with the governments of equal

countries. They still continue to
treat us as equally capable and sane
societies and this is the reason for
the diplomatic language by which
they try to hint some things but we
pretend we haven’t got them all the

time.
The mechanism speaks of
justice but actually it deals with
corruption. It establishes that the
mafia mentality rests on a model
which ensures that we do all for “our

Експертно мнение

най-точно се описва с етнографския или етноложкия термин
фамилиарен аморализъм. Това
е термин, въведен от един американски антрополог, който работи, няма да ви учудя, в Южна
Италия.
Той открива, че културата на
мафията почива на един модел,
в който правим всичко за нашите хора. Лоялността е изцяло
насочена навътре. Този, който е

извън кръга, можем да го лъжем,
защото нямаме общ интерес с
него.
Критична маса от нашата политическа класа продължава да
бъде селектирана и да функционира именно с такава субкултура, която приема, че попаднеш
ли веднъж вътре, ти се гарантира статут на абсолютна недосегаемост. Ти си там, за да можеш
да правиш каквото си искаш. За-

the Ruling Class
people”. Loyalty is entirely directed
inwardly. We can lie to those outside
the circle because we don’t have
common interests with them.
A great deal of the actions
of the ruling class on the
recommendations by the EC are
new layers of make-up and mimicry

- they just win time and they don’t
change this mentality. It can be
changed through scandals. The
most popular one is “Watergate”.
But what we don’t know is that after
it there where enormous changes in
all aspects of American democracy.
Justice
institutions
must

конът е за балъците, не за нас.
В огромна част действията на
властта по препоръките на ЕК
са нови слоеве грим и мимикрия
- да се печели време, но не да
се променя тази култура. Тя се
променя през скандали. Най-известният е „Уотъргейт“, а малко
по-неизвестно е, че след него е
въведен огромен пакет изменения във всички елементи на американската демокрация.
При нас при скандалите се
казва: Ау, колко неприятно. Те се
карат. И винаги се появява някой, който казва: Появих се аз и
скандалите спряха. И през тази
култура - тихо, всичко под килима, пропускаме възможностите
за крачка напред.
И тази поредица от ембрионални скандали, които не водят 49
до прогрес, трасират цялата история на съдебната реформа.
Връзката е очевидна, защото
правосъдните институции трябва да ни бранят от корупцията,
но стандартите са за това как да
имаме независим съд, а много
по-малко са за това как да имаме
ефективна прокуратура и още
по-малко как да имаме ефективна полиция и служби.
А най-големите ни проблеми
всъщност са в службите и прокуратурата. Не че няма корумпирани съдии, но няма и как
честните съдии да арестуват корумпираните.
Изказване на бившия правосъден министър Христо Иванов
на дискусията „България, Жан
Клод Юнкер и защитата на върховенството на правото“, организирана от „Риск монитор“
protect us from corruption but
standards are all about how to
have independent courts and a lot
less about how to have effective
prosecution, to say nothing about
effective police and special services.
Actually our biggest problems are
within prosecution and special
services. Not that we don’t have
corrupted judges, but there is no
way for the honest judges to arrest
the corrupted ones.

Temps de Va et Viens

Каква
България
в каква
Европа?
Доц. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, Ръководител на Международната
магистърска програма „Право на ЕС” в СУ, Директор на Института по Европейско право

T

emps de Va-et-Vient…[1]
Европейският съвет (ЕСв)
е институция на ЕС, която се
50
състои от държавните или правителствени ръководители на 28-те държави-членки (ДЧ), председателя (Доналд
Туск) и председателя на ЕК (Юнкер).
В заседанията на ЕСв винаги участват външните министри на ДЧ и на
самия ЕС (върховният представител
за външните отношения, днес Могерини), заедно с един комисар (според
водещата тема на съответното заседание – навярно сега това трябва да е
Комисарят по разширяването, който
вече ще бъде и Комисар по напускането, макар че най-тежките последици
на БРЕКЗИТ ще са за Комисаря по Вътрешния пазар).
Надявам се, че вече е ясно: това не
е „среща на върха”, а постоянно действаща институция на ЕС, с постоянен
председател (напълно независим от

ротационното председателство на Съвета на министрите) и с правомощия
да приема основните политически решения, но и правни актове.
Тази институция днес и утре трябва
да вземе важни, може би наистина исторически решения.
За членството на Обединеното
кралство (ОК): трябва да е ясно
– Брюксел не може нито да „изгони”,
нито да „притиска” някого да напусне
ЕС. Докато британското правителство
не уведоми официално ЕСв, никаква
процедура не се задвижва. И държавата си е напълно редовен член на ЕС,
респективно нейните представители
– на съюзните органи. Няма правно
основание Европейският съвет да заседава утре във формат „Само 27”, без
Камерън… Но ако не проявят особена
мъдрост, този формат „Само 27” може
да се превърне във формат „Все още
ненапуснали”...

1.

За мен няма съмнение: ЕС трябва
да направи всичко възможно да предотврати напускането на ОК, да даде
възможност на възрастните британци
да се извинят на младите и да поправят белята на референдума. Днешното
остро политическо говорене (от което
Меркел вече побърза да се дистанцира и поведе заедно с Оланд играта
на „доброто и лошото ченге”) за мен
има смисъл само като опит за натиск
над целия политически елит в Лондон за опомняне и бързо намиране
на конституционен механизъм за REBRake[2]!
За нашето председателство на
ЕС: механизмът на т. нар. „председателство на Съвета на ЕС” след Лисабон предвижда предварително определени (с дирижиран жребий) групи
от по 3 ДЧ да ръководят работата на
Съвета и основните органи към него
(най-вече на Комитета на постоянните
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What Bulgaria in what Europe?
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About the UK membership: it should
be very clear - Brussels can neither
“expel” nor “pressure” a country to leave
the EU. No procedure can be started if
the British government hasn’t formally
informed the European Council. And the
country is a full member of the EU and its
representatives are respectively still a part
of the union bodies.

About our presidency of the Council
of the EU: the mechanism of the so called
“revolving presidency of the Council of
the EU” after the Treaty of Lisbon provides
that the activity of the Council and its
main bodies (especially of the Committee
of the Permanent Representatives, the
real engine of the legislative process of the
Union) should be overseen by groups of 3

member states, which are determined in
advance by an orchestrated draw. Each of
these groups operates for 18 months and
each of the three member states in the
them plays a leading role for 6 months.
There is no way any more for the
UK to oversee the activity of the EU at
the time when its own future in the EU
has to be determined. That is why it is
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представители, КОРЕПЕР, истинският
амбреаж на съюзния законодателен
процес). Всяка „Тройка”[3] действа в
рамките на 18 месеца, като всяка от
3-те ДЧ играе водеща роля за 6 месеца.
Жребият е „дирижиран”, за да може
във всяка „Тройка” да бъдат представени равномерно групите на „големи”
и „малки”, „стари” и „нови” членове, доколкото е възможно „северни”
и „южни”. Така България („нова” и
„средно голяма”) се падна в „тройка” с
Естония („нова” и „малка”) и именно
ОК („стара” и „голяма”). Поредността
вътре в „тройката” ОК-Естония-България предполагаше нашето ръководство да сполети ЕС от 1 юли 2017 г. до
31 декември 2018 г.
Вече няма как ОК да ръководи работата на ЕС точно във времето, когато
ще се решава собственото му бъдеще в
ЕС. Затова с едно политическо решение (като това за жребия) ЕСв навярно
още утре ще извади Лондон от нашата

„Тройка”. Следват 2 възможности:
9 Нашата „Тройка” да се свие до
„двойка” – при което нашата управа
ще се изтегли за първата половина на
2018 г. Този вариант ми се струва полошият за нас. Това би било чудовищна отговорност за София – каквато не
съм убеден, че ще ни бъде поверена,
предвид трайния проблем с доверието
(виж Шенген и ежегодните доклади на
ЕК) и с известната и на Брюксел немощ
на нашата администрация, назначавана предимно с партийни или роднински аргументи. За другите ДЧ пък този
вариант носи голямото неудобството
да се издърпа с 6 м. по-рано председателството на всяка от тях – а сериозните столици се подготвят за председателските си функции с години.
Евентуална полза: няма да се наложат
предсрочни парламентарни избори в
България, този период влиза в мандата
на сегашния парламент.
9 В нашата „тройка” да влезе друга

„голяма” и „стара” ДЧ – опитна, оправна и носеща стабилност както на самото 18-месечно председателство, така и
на целия ЕС. На Германия и Франция
обаче им предстоят проблемни вътрешни избори, правителството на
Италия е нестабилно, за Испания не
е ясно кога изобщо ще има правителство. Последната „голяма” е Полша,
но тя не е „стара”… Дали не е най-логично на председателската маса да остане Нидерландия – с готов и работещ
екип, току-що изпълнил тези функции
(в сегашната „Тройка”), с отговорно и
предвидимо правителство, приятел
и на Брюксел, и на Лондон? Впрочем,
това може да е чудесна възможност да
отпаднат холандските резерви пред
българското присъединяване към
шенгенските споразумения. Може да
е и чудесна възможност за Борисов
елегантно да предизвика предсрочни 51
избори през 2017 г., за да може България да поеме председателството със
стабилно правителство – никой не би
допуснал най-бедната държава в ЕС да
го председателства точно в период, когато трябва да прави вътрешни избори
(редовните ни избори за парламент се
падат точно през втората половина на
2018 г.).
Така е: следващите 3 години ще са
време на излизане и влизане…Temps
de Va et Viens…
[1] Време за влизане и излизане,
може да се мисли и като „иди ми, дойди
ми”…
[2] В тениса: обратен пробив…
[3] Заимстван е образът на руската тройка коне, които заедно теглят
шейната, най-силният – в средата…

very likely for the European Council to
exclude London from our group of three
countries very soon by taking a political
decision (like the one about the draw).
After that there are two possibilities:
Our group of three countries becomes
a group of two countries – if this happens
our presidency will be moved to the
first half of 2018. I consider this option
to be the worse for us. That would be a
monstrous responsibility for Sofia which
in my opinion we will not be allowed
to take, having in mind the persistent
problem with trust (see Schengen and the
annual reports by the EC) and what even
Brussels know about the weakness of our
administration, appointed mainly with

partisan and nepotistic arguments.
Another “big and old” member
country may become a part of our group
of three countries – experienced, effective
and stabilising not only for the 18-month
presidency but also to the whole EU. But
Germany and France are about to face
problematic internal elections, Italy’s
government is unstable, it is unclear when
Spain will finally have a government.
The last “big” one is Poland, but it is not
old... Isn’t it the most logical thing for the
presidency to stay with The Netherlands
- with a ready and fully functioning team
which will have just done the same job
(in the current group of three countries),
with a responsible and predictable

government, a friend of both Brussels and
London? By the way, this could be a great
possibility to dispel the Dutch reserve
about the accession of Bulgaria to the
Schengen Area. It could be a wonderful
opportunity for Borisov to elegantly
drive the country towards early elections
in 2017 so that the country can start its
presidency with a stable government - no
one would let the poorest country in the
EU to become a chair when it has to go
through internal elections (our regular
parliamentary elections should be in the
second half of 2018).
So this is the situation: the next three
years will be a time of entering and
exiting…Temps de Va et Viens…

