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зненада! Не
може да се
отрече-през
последните
месеци обвинението се
разтършува из коридорите на властта. Не че нямат основания някои подозрения за прокурорската
активност. Но е факт - оживление има.
Напоследък обвинението се вгледало в Закона за обществените поръчки, а не един и
двама са титулуваните властници, които
смятат този закон за „врата у поле“.
Един от знаковите кметове на ГЕРБ
– Иван Тотев бе обвинен и отстранен от
поста заради заобикаляне на Закона за обществените поръчки при строителството
на „Зоокът“ в града. от което са настъпили значителни вредни последици, оценени на един милион лева. Случаят е квалифициран от държавното обвинение като
особено тежък.
Зам.външният министър Христо Ангеличин получи обвинение за умишлена
безстопанственост, тъй като миналата
година е подписал договор за купуване на
телефонни централи за българските посолства без обществена поръчка.
За джиповете на „горското“, придобити след обществена поръчка и оказали
се скоро след сделката, в гаража на НСО,
прокуратурата още не се е сетила. Макар,
че не един и двама спецове провидяха в
казуса чиста безстопанственост и драстично нарушеине на закона. Но пък ги
шофираше не кой да е, а министър председателят!
За подменена обществена поръчка на
военните униформи, ексвоенният министър Николай Ненчев вече е с обвинителен
акт в съда. В отношенията си с прокуратурата, той се очертава като най-усърден
член на кабинета. И другият обвинителен
акта за ремонта на МиГ – влезе в СГС. Ред
чака и обвинението за злополучните ампули на здравния министър Петър Москов.
И т.н.
Тази мъка - приватизацията!
За кратко време, през януари т.г. до бившите министри Петър Димитров, Румен
Овчаров и Делян Добрев, (обвиняеми по
делото „Белене“), се наредиха нови. Този
път от кабинета „Борисов 1“ - Трайчо

Трайков и Симеон Дянков, плюс един от
успешните бизнесмени на прехода, издателят Иво Прокопиев.
Доколкото приватизацията у нас е като
индулгенция за грабеж без санкция, прокурорската офанзива заради продажбата
на държавния 33-процентов дял в EVN
през 2011 г., изглежда сериозен въпрос. По
това дело още от май месец м.г. е привлечен
и Радослав Рачев, изпълнителен директор
на финансовия посредник по сделката
„Булброкърс“.
Трайчо Трайков е обвинен в безстопанственост, защото е позволил сделката, а
продажната цена на акциите не отговоря
на истинската им стойност, твърди обвинението. „Настъпили са имуществени вреди

Дянков, Трайков и Прокопиев
на мушка за приватизацията
на държавния дял на EVN

в размер на 20 829 200 лв., представляващи
занижената стойност от „БУЛБРОКЪРС“
ЕАД на обявените за продажба 51 512 броя
акции, представляващи 33% от капитала
на „ЕВН България Електроразпределение“
АД.“
Според прокуратурата, цялата процедура по сделката е била проведена така,
че да спечели онзи, който има най-голям
интерес. Използван е един и същи инвестиционен посредник - „Булброкърс“- който консултирал и купувача и продавача (
Агенцията за приватизация). Обстоятелството, че приходите от сделката са постъпили в Републиканския бюджет, а не
в Сребърния фонд, ощетил българските
пенсионери, заяви говорителката на главния прокурор Румяна Арнаудова. По този
пункт обаче обвинение няма.

С обвинение от столичното следствие
излезе Симеон Дянков, когото прокуратурата обвини в длъжностно престъпление
заради издадено разпореждане приватизационната оценка на държавния дял в ЕВН
да се изготви от „Булброкърс“. Така той
осигурил облага от близо 1.3 млн. лв. за
инвестиционния посредник по приватизацията – „Булброкърс“ , занижила оценката
на акциите.
Срещу Дянков е задействана и процедура за отнемане на незаконно придобито
имущество.
За всичко това вина има и Иво Прокопиев, който, според прокуратурата, с користна цел е давал съвети, разяснения и е
оказвал помощ на вицепремиера Симеон
Дянков как точно да бъдат продадени
33% държавни акции в „ЕВН Електроразпределение“. Затова Прокопиев се
сдоби с квалификацията - подбудител,
умишлено улеснил Дянков да извърши
престъпление.
Всички обвиняеми отрекоха да имат
вина. Трайчо Трайков заяви, че като министър е можел да разреши, но не и да
се разпорежда със сделката. Обеща, че
ще съди прокуратурата за клевета. Иво
Прокопиев отрече участие и обяви обвинението срещу него за „абсурдно, нелепо и нямащо нищо общо с правото“.
От адвокат Марин Марковски чухме, че клиентът му като министър на
финансите не е можел да определя финансовия посредник – законът не позволявал. Сигурно е прав адвокатът, но са прави
и онези, които напомнят, че престъпления
се вършат и чрез търговия с влияние.
Марковски. оневини образно Дянков
за връзките с Иво Прокопиев: „Да се получат указания от Прокопиеев за Дянков е
все едно на един режисьор от ранга на Стивън Спилбърг да му дава указания младеж
от ВИТИЗ“. И предрече „юридическа катастрофа“ на делото.
Прокуратурата също демонстрира обаче увереност пред журналистите, че ще
спечели това дело.
Румяна Арнаудова каза: „Категорично са налице доказателства за общност на
умисъла и конкретни действия“.
Очертава се сериозен правен бой. Ще
видим кой ще го изяде.
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Прочетете Конституцията,
спазвайте Конституцията,
в не един труден момент
именно тя ни помогна
Конституционен съдия, учен и политици бяха
удостоени с високи държавни отличия

З

а заслуги в в областта на
конституционното правосъдие президентът Росен
Плевнелиев връчи орден „Стара
планина“ първа степен на конституционния съдия с изтекъл
мандат, Станислав Димитров.
За дългогодишния юрист Димитров, президентът напомни,
че е завършил право в СУ „Св
Кл.Охридски“, през 1991-1992ра година е член на Изпълнителното бюро на Демократическата

партия на Съюза на демократичните сили и първи министър на
земеделието в първото избрано

Отличия

Петър Дертлиев

Никола Петков
демократично правителство на република България. На 19 май 1992-ра
година е избран за съдия в Конституционния съд от парламентарната
квота.
Голяма част от конституционните
дела, по които е бил докладчик са от
изключително значение за развитието на конституционното правосъдие
в България. „Решенията на съда, по
които той докладва , именно те са основата на нашата демокрация днес“,
каза президентът. Именно тези решения допринесоха за утвърждаване
на република България като демократична и правова държава. И ние
изразяваме своята дълбока
благодарност, защото и днес,
когато е трудно и тежко и когато много хора поставят под
въпрос Конституцията и конституционния ред и задават
въпроси. Моят апел винаги
е – прочетете Конституцията,
спазвайте Конституцията. В
не един труден момент именно
тя ни помогна. Тя е здравата
основа, на която стъпваме. Тя
ни кара да бъдем оптимисти
за бъдещето. Тя бе направена
от мъдри хора. Бе облечена с
решения на Конституционния
съд, които й дадоха възможност да проработи. За мен е
чест да наградя един от хората
с голям принос за това, заяви
Плевнелиев.
Държавният глава удостои

посмъртно с ордени „Стара планина“
първа степен обществените и политически деятели Никола Петков и д-р
Петър Дертлиев. Д- р Петър Дертлиев бе награден за големите си заслуги
в борбата за демокрация, свобода и
социална справедливост, както и за
установяване на гражданско общество в Република България. Президентът открои и огромния принос на
д-р Петър Дертлиев в изграждането
на модерна и демократична България
след началото на демократичните
промени през 1989 г.
Никола Петков е удостоен като
убеден демократ, противопоставил

Станислав
Димитров

Константин Кацаров
се на две диктатури с цената на жи- 5
вота си“, подчерта президентът и отбеляза ярката политическа позиция
на Никола Петков срещу всякакво
сътрудничество с нацистка Германия
през Втората световна война и впоследствие срещу налагането на комунистическия тоталитарен режим в
България.
По време на церемонията беше
удостоен посмъртно с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
и проф. Константин Кацаров – изтъкнат български учен юрист, адвокат, историк и патриот, основател на
Фондация „Константин и Зиновия
Кацарови“.
Автор е на десетки трудове,
които го нареждат сред именитите български учени юристи.
Избран е за член на редица авторитетни международни правни
дружества и асоциации. Той е
международно признат експерт
по въпросите на индустриалната
и интелектуалната собственост.
Негови са заглавията „60 години
живяна история“ „Поданството
на юридическите лица“, София,
1925 г. „Материална основа и
правна природа на индустриалната собственост“, София, 1929
г. „Систематичен курс по българско търговско право, София,
1943 г. „Теория на национализацията, Женева, 1960 г. (на френски език), София, 2011 г. (превод
на български език).
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Българска кантора на
ЧСИ с китайски език
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Камарата
на съдебните
изпълнители започва
обучение в Европейско
училище за съдебно
изпълнение . Ще се
приемат и синдици

И

ван Чолаков: Продължавам да отчитам негативния смисъл, който
придава на нашата професия
думата „частен“. В съзнанието
на хората това е залегнало с отрицателен смисъл, все едно сме
„частни“ изпълнители на някой.
Крайно време е обществото да
бъде информирано за статута
и ценностите на тази изключително трудна и отговорна професия. Тук, за мое съжаление своя
роля изиграха и част от журналистите, които ни наричаха във
времето на зад „бирници“ и какви ли още не. Ако нашите законодатели бяха избрали една по-неутрална форма, като например:
свободен, независим или либерален, това със сигурност щеше да
даде един друг облик на съдебното изпълнение. Само за сравнение: в Румъния, съдебния изпълнител различен от държавния се
нарича ЛИБЕРАЛЕН. В Полша се
наричат КОМОРНИЦИ, в Чехия
- ЕКЗЕКУТОРИ. Някои прояви на
колеги през годините допълниха
негативния ни образ.

Трябва ли според Вас, една
кантора на ЧСИ да расте, докато от папките на делата не остане място за работа?
Всеки, който е избрал този
път трябва да е наясно, че това е
една много тежка професия. Вие
сте видели от моето представяне, че аз съм завършил Висшата
полицейската академия, в годините, когато само в СУ и там се
преподаваше право. След това
работих в системата на МВР –
сектор „Криминална полиция“. В
последствие станах юрисконсулт

в Отдел „Трудно събираеми кредити“ при Първа частна банка
(ПЧБ). И едва след това, когато
бях натрупал знания и житейски
опит си дадох сметка, че ще за
да стана професионалист трябва да добавя и онова нещо, което
се учи само и единствено вътре
в професията. За това предприех стъпката да кандидатствам за
държавен съдебен изпълнител.
След шест години в ДСИ дойде
момента, в който по едно стечение на обстоятелствата заедно с
г-н Георги Дичев станахме пър-

Съдебно изпълнение

вите частни съдебни изпълнители. Който е решил да се посвети на тази професия трябва да е
готов да поеме и меда и жилото.
Професията е тежка, тя е много
отговорна, оперира се с чужди
пари, защото по нашите сметки
минават милиони и от тези милиони за съдебния изпълнител
остават буквално трохи, но ние
следва да знаем как да пазим и
съхраняваме за кредитора тези
парите. Изкушението е голямо и
за съжаление някои колеги се подадоха на него…
Не казвайте, че има беден
ЧСИ, но бедни адвокати има…
На първо място трябва да отчетем, че бройката на адвокатите, който са избрали да практикуват в София надхвърля 10 000.
Към това като прибавим и броя
на юрисконсултите и хора, който
практикуват без да са се вписали
в адвокатските колегии, може да
си представите какво пренасищане на пазара има. Огромният
брой адвокати и малкият брой
клиенти води до това, че много
колеги от тази гилдия буквално изнемогват. От друга страна
частните съдебните изпълнители за цялата страна са само 200
човека. Това е регулирано със
закон. Има свободни около 55
места, които най-вероятно до 2-3
години ще бъдат заети. Ежегодно имаме по 2-3 колеги ЧСИ-та,
които се отказват поради голямото натоварване. Факт, който
сам по себе си е достатъчно крас-

норечив.
Що се касае за доходите ни, по
темата е говорено много, но искам да маркирам следното: ако се
направи коректен анализ на което и да е дело за парично задължение ще видите, че в по-голямата си част адвоката на взискателя
получават по-големи възнаграждения от съдебния изпълнител.
Това естествено е въпрос на политика и оценка на гилдиите.
Следва да разясня, че Тарифата
към ЗЧСИ е акт на Министерски
съвет и е със статут на нормати-

вен акт. Ние, частните съдебни
изпълнители не можем нито да
договаряме по-малки, нито поголеми възнаграждения от това,
което ни е фиксирано. Същото е 7
положението и при Държавните
съдебни изпълнители. На практика двете тарифи са абсолютно
еднакви. За отбелязване е, че Тарифата на ЧСИ не е променяна от
момента на създаването на частното съдебно изпълнение. Даже
по някои позиции е намалявана
през последните години. Без да се
конфронтирам с колегите адво-

Съдебно изпълнение
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кати или с нотариусите, оценките за тяхната работа нараснаха. И
тъй като обществото обикновено
получава информация единствено и само за събраните от частните съдебни изпълнители суми
в полза на кредиторите и държавата, то държа да подчертая, че
освен паричните задължения ние
удовлетворяваме редица други
притезания на кредиторите, като
напр. въвод във владение; режим
лични отношения на родител с
дете; издръжки; трудови и т.н.
форми и способите на изпълнителното производство е широка
палитра, за която твърде малко
се знае. Така например, знаете
ли, че въвод в семейно жилище
в полза на единия съпруг, на когото съда е присъдил жилището
за отглеждане на дете таксата е
само 50 лева. А това е едно тежко,
много тежко изпълнение.
Как съдебният изпълнителекзекутор ( как звучи, само)
трябва да насочи своята работа,
за да развива уменията и да издига престижа на кантората си?
Критериите изначало трябва
да са много ясни за човека, който
иска да се посвети на тази професия. Това е както във всеки

ЧСИ Иван Чолаков,

рег. № 783, Район на действие СГС,
Иван Чолаков, е роден на 20.01.1962 г. в гр. София. През 1984 - 1989 г.
завършва първият петгодишен випуск на Висшата полицейска академия – „Факултет 01“ . До май 1995 г. работи в системата на МВР - „Криминална полиция“ – „Началник група“ към СДВР - „Старши инспектор“. За периода юни 1995 – септември 1997 г. е юрисконсулт в Отдел
„Трудно събираеми кредити“ при ПЧБ. През септември 1997 г. се вписва като адвокат към САК. Специализира в областта на изпълнителното
производство. През февруари 1999 г. е назначен за съдебен изпълнител
към СРС. Основател на Камара на частните съдебни изпълнители на
Р. България. Избран на учредителното събрание за Зам. Председател.
На 04.04.2006 г. излиза на свободна практика, като с Председателя на
Камарата г-н Георги Дичев са първите частни съдебни изпълнители в
Р. България. През 2008 г. Общото събрание на КЧСИ го назначава за
Председател на новосъздадената структура на Камара на частните съдебни изпълнители - „Комисията по професионална етика“ /КПЕ/. С
екипа си формулира правилата на работа на КПЕ, които и към момента
не са променени.
бизнес, въпрос на умения и на
организация. Още когато бях в
ПЧБ, разбрах, че ние трябва да
посредничим на длъжника, за да
могат да се обслужват задълженията. Примерно един длъжник
произвежда капачки, друг длъжник – в другия край на страната,
прави буркани. Свързваме ги и

им помагаме да си подпомагат
бизнеса, а така и ние да се развиваме. Принципа е, че мъртвият /
образно казано/ длъжник – пари
не връща. Не трябва на длъжника да се гледа като на престъпник. Това е човек, който е изпаднал по една или друга причина
в тежка ситуация. Трябва да му

Съдебно изпълнение

се помогне и тогава ще има реален резултат. Най-важното е да
се обяснява на хората, че ние не
сме „екзекутори“ и целта ни не
е да обезглавим човека. Ние сме
едни нормални хора упражняващи една изключително важна и
необходима за обществото професия. Без съдебните изпълнители - съдебните решения ще са
едни добри пожелания. Кредиторите ще са неудовлетворени,
ще настане икономически хаос.
Ще се стигне до подмяната на
върховенството на Закона с върховенството на бруталната сила.
На практика ще се обезсмисли
съществуването на съдебната
система.
През тези 11 години от както
съм частен (наистина не ми харесва този термин) съдебен изпълнител, през кантората ми минаха и се обучиха над 20 човека.
Равносметката, която мога да направя е, че с екип от 10-12 човека, имам капацитета да поема до
3500 дела на година. Естествено
мога да приема и много повече,
но за мен като професионалист
въпросът не е само в бройката
дела, а във възможността да ги
обработим бързо, качествено и
коректно. Кредиторите очаква
бърз резултат. В повечето случаи, на практика ЧСИ трябва
да извърши всичко по изпълнителното дело, като започнем от
събирането на информацията и
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стигаме до осребряване на имущество. Таксата на съдебния изпълнител е резултатна т.е. ако
няма резултат и кредитора не е
удовлетворен то и съдебния изпълнител не получава определената му по Тарифа пропорционална такса. Това означава, че ще
следва да закрива работни места
и да намалява разходи за техническо обезпечаване , което е жизнено важно за бързото реализиране на делата.
Ето ги моите призовкари в
този момент тръгват по адресите.
Напоследък в екипа ми се
включи юрист, който говори

свободно китайски, завършил е
в Китай и смятам, че можем да
бъдем полезни в това направление. Не знам друга кантора, като
нашата да предлага такава езикова възможност. Като прибавим и
това, че аз и съпругата ми Радост
Горанова - Чолакова говорим
свободно руски език, а секретарката ми и помощник частният
съдебен изпълнител владеят перфектен английски, ми се струва
че можем да бъдем отличени и
предпочетени. И тъй като споменах съпругата ми, тя е неизменна
част от живота и професията ми.
Повече от двайсет години живеем и работим заедно – в една кан-
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тора. Прекрасен юрист и човек.
През последните шест години
беше мой помощник съдебен изпълнител и от една година, след
като издържа изпита с отличен е
частен съдебен изпълнител с район на действие София – окръг.
Кантората й е в гр. Сливница. За
улеснение на адвокатите и клиентите сме осигурили приемна и
в моя офис, който е и в непосредствена близост до СРС. На основата на руския език ние можем
да предлагаме не само посредничество по съдебно изпълнение,
но имаме и мрежа от партньорски адвокатски кантори, които
знаем ,че са абсолютно лоялни и
коректни към клиентите си.
Пазарът на юридическите услуги всяка година се насища с
нови колеги завършили деветте
правни факултета. Но трябва да
кажем, че тънкостите на съдебното изпълнение практически
не се преподават никъде. Затова
нашата Камара на ЧСИ реши да
започне създаването на т. нар.
Европейско училище за съдебно
изпълнение. Целта е да се обучават не само съдебните изпълнители и техните екипи, но и колеги
от другите гилдии в т.ч. и синди-

ците. По функции те носят характеристиките на вид изпълнители
върху имуществото на длъжник.
Идеята за училище не е нова и

непозната до момента в Европа.
Така напр. в Румъния, още от
създаването на свободната форма на практикуване на тази професия има създадено училище.
Всяка година, всички румънски
съдебни изпълнители са длъжни да минават двуседмичен курс
на обучение. След което, полагат
изпит. Ако не го издържат, остават за още една седмица да се
обучават и пак полагат изпит.
Ако и вторият път се провалят –
отнемат им се правата за една година. Това е доста авангардно и
екзотично, но си има обяснение.
В Румъния само 35-40% от съдебните изпълнители са юристи.
Каква ще бъде политиката, формата, приоритетите и статута на
Европейското училище у нас, тепърва ще се формулира и приема
от Общото събрание на Камара
на частните съдебни изпълнител.

Тодор Раданов: Завършил съм право във ВТУ, преди това съм учил и
специализирал китайски в град Ухан. Реших да си намеря кантора, в която мога да продължа да уча. Не съм от тези които изпращат CV и чакат да ги поканят. Лично дойдох в кантората, представих се и ме харесаха. Аз също ги харесах и интервюто стана особено интересно и заради
това, че съм учил и специализирал в Китай. Вече една година ми помагат
да уча тънкостите на съдебното изпълнение и това ме вдъхновява.

Данъчни тайни
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Трябва да докажем
реално изпълнение на
услуги, за да ни признаят
данъчен кредит
Бойчо Момчилов – данъчен консултант

С

настоящата статия ще обърна внимание на някои въпроси при документирането на доставката на
услуги с оглед последващото доказване
на реалното им изпълнение в едно ревизионно производство по ЗДДС.

На практика много често неправилното и/или непълно документиране на получените услуги крие сериозни рискове
от откази за приспадане на данъчен кредит в едно евентуално ревизионно производство на получателя на тези услуги.
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Ще разгледам няколко съдебни решения и ще опитам да отговоря на въпроса, спазва ли Върховната съдебна инстанция утвърдени доказателствени
стандарти относно характера и съдържанието на
документите изготвяни във връзка с доставката
на услуги.
За характера и вида на доказателствата, годни да
установят реално изпълнение на услуги ще разгледам на първо място Решение № 7100 от 14.06.2016
г. на ВАС.
По делото са представени фактури с предмет
„логистика и техническа помощ при подготовка на документи за оферта съгласно договор от
1.01.2009 г.“, Въпреки, че към фактурата са предоставени договори и ППП (приемо-предвателни
протоколи), съдът приема, че извършването на
услугите е недоказано, тъй като към приемо-предавателния протокол не са приложени каквито и
да е документи, конкретизиращи съдържанието
на изпълненото като услуги, недоказан е останал
соченият в протоколите конкретен резултат на
въпросните услуги. По същото дело е разгледана
и фактура с предмет „юридически и счетоводни
консултации по договор“.
Позицията на съда е, че за доказване реалното
извършване на така фактурираните услуги, трябва
да се установи по безспорен начин в какво точно
се изразяват услугите, как са доставени и използвани за дейността на ревизираното дружество.
Обръщам вниманието и на една практика Върховния административен съд (ВАС), която може
да бъде обявена като константна, тъй като е застъпена в множество негови решения. Въпросната практика налага строго определени изисквания

към съдържанието на фактурите, с който се фактурират услуги, с оглед доказването на реалното
извършване на услугите и съответно признаване-
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то на правото на приспадане на данъчен кредит по
тези фактури. Акцентирам точно върху тази практика, за да предпазя нашите читатели от риска да
не им бъде признато правото на приспадане на
данъчен кредит по получени от тях услуги в едно
евентуално ревизионно производство извършено
от данъчната администрация.
Практиката на ВАС естествено е повлияна от
решение на Съда на Европейския съюз ( СЕС) и
по-конкретно от решение от 8.05.2013 г. по дело
С-271/12. В това решение Съдът на ЕС изрично
е посочил, че правото на приспадане може да се
откаже на данъчнозадължените лица, получатели
на услуги, които разполагат с непълни фактури,
дори ако в допълнение на последните, след приемането на решението за отказ, е предоставена информация с цел доказване на действителното им
извършване, естеството и стойността им. По-долу
ще разгледаме няколко решения на ВАС за да проследим как въпросното решение на СЕС е прилагано на българска почва.

На първо място – Решение № 8000 от 30.06.2016 г.
на ВАС. По делото са били представени фактури с
предмет „поставяне на врати“, „шпакловане и боядисване“, „изгр. на помещение за обработка на дрехи
от стом. конструкция и гипсокартон“, „поставяне на
алуминиева дограма“, „поставяне на ламинат и изолация в офис сграда в Кремиковци“. Представен е и
договор с предмет извършване на ремонтни работи подробно описани в приложение 1. В приложение 1 към договора са посочени видовете ремонтни
дейности, количество, единична и обща стойност.
В хода на съдебното производство са представени
също така приемо-предавателни протоколи /ППП/,
в които извършените дейности са посочени почти
идентично с посочените във фактурите, като липс- 13
ват мярка, количество и единични цени, но общата
сума включва труд и материали.
При така описаната фактическа обстановка
ВАС приема, че процесните фактури са с неясен
предмет и не е конкретизиран начина на формиране на договорената цена.
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Само Господ ли е над
главния прокурор?
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*Петър Обретенов

Н

аскоро
Главният
прокурор сезира КС с искане за тълкуване на допълнението направено
с последното изменение на Конституцията на чл. 84, т.16 КРБ,
което предвижда НС да може
да изслушва и приема, освен годишните доклади на ВКС, ВАС и
Гл.прокурор / както беше по досегашната редакция“/, „и други
доклади на гл. прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона“.
Главният прокурор пита дали
под изискването за приeмане и
изслушване на „и други доклади“
се разбира представянето само
на обобщена аналитична информация за дейността на обвинението или може да се изисква информацияи за предмета и развоя
на конкретно дело. Като пример
за последното той сочи искането на народните представители
Валери Симеонов, Петър Славов
и Мартин Димитров главният
прокурор да бъде изслушан за
разследването за КТБ. Главният
аргументира тезата, че изслушването му по конкретно дело
нарушава независимостта на съдебната власт и ще доведе на неблагоприятни за нациионалната

правна система последици.
Това питане е логично продължение на друго такова, отправено от предишния главен прокурор Борис Велчев за обявяване
на противоконституционност на
чл.100 от ПОДНС / Правилника за
дейността на НС/, в частта, която
установява задължение за държавни органи и длъжностни лица
да предоставят на комисии на НС
сведения и документи, дори когато представляват следствена
тайна. С решение № 9 от
04.10. 2011г. по КД №
7/ 2011г. КС прие,
че изискването на
такива сведения
нарушава принципа за разделение на властите,
респ. независимостта на съдебната власт и е от
естество да създаде затруднение за
функционирането
й.
Решението
е
взето с мнозинство на гласовете на членовете на КС,
при много остро

противопоставяне на малцинството, изразено в особени мнения, които тежат с изтъкнатите
в тях доводи. По ядката на спора – дали задължението на прокуратурата да дава на анкетните
комисии на НС сведения и документи представляващи следствена тайна нарушава принципа за
разделение на властите – са аргументирани полярни мнения.
Решението е мотивирано почти
изцяло с доводи и разсъждения върху смисъла на този
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основен принцип на правовата
държава и неговото претворяване от КС в редица негови решения. В особените мнения, остро
е поставен въпросът, макар и изразителите
им да
подчерт а в ат,
че
се
стремят
да останат в
„рамките
на
добрия тон и
професионал-

ната етика“, че изразената в решението позиция представлява
превратно интерпретиране на
оспорената разпоредба на чл. 100
ПОДНС във връзка „с конституционните принципи за разделение на властите и независимост
на съдебната власт“. ( Благовест
Пунев, Румен Ненков). В заключение, те изразяват една тревожна за общественото ни устройство прогноза:
„Под предлог за опазване независимостта на прокуратурата
като орган на съдебната власт от
констит уционна
гледна точка е
абсолютно неоправдано досъдебното производство да се
превърне в недостъпна територия за парла-

ментарен контрол, в т.н “ черна
кутия“, каквато то в голяма степен е понастоящем“.
Връзката на искането на главния прокурор с обсъжданото
по – горе решение е явна и ако
бъде уважено ще има за резултат елеминиране, на практика, на
важни за обществото действия
на прокуратурата, по съображение, че нарушава принципа
за разделение на властите. Той
би могъл да отклони въпроса на
тримата народни представители
като се позове накърняване на
„следствена тайна“ по смисъла
на това решение, но посоченото допълнение в Конституцията повдига отново въпроса за
същността на парламентарния
контрол върху прокуратурата.
Тезата на главния прокурор, че
е длъжен да дава само „обобщена аналитична информация“, на

*Авторът е юрист с дългогодишен стаж. Бил е съдия и народен представител във Великото народно
събрание, секретар на Съвета по законодателство
към Министерството на правосъдието, парламентарен секретар на същото, зам.-председател на
Централната избирателна комисия. В момента
е адвокат.
*De Fakto предоставя на читатели и експерти свободата да публикуват други мнения и
позиции по тежката тема за доверието в прокуратурата.
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практика блокира въможността
българското общество и в частност – неговите представители
в парламента да получат информация за най–мащабната афера в
България след падането на тоталитарния режим. Включително и
за ролята на самата прокуратура
в нея. Отговорността на собственика на банката Цветан Василев
(с която се занимава следствието) е само детайл от цялостната картина, довела до фалит на
16 банката, в резултат на действия
и бездействия на различни държавни органи и институции, от
които прокуратурата не прави
изключение.
Нека припомним, че за паниката, предшестваща поставянето на КТБ под особен надзор
много съществена роля изигра
тя със зрелищното нахлуване в
централата на банката на взвод
прокурори и следователи под
предлог, че се готви присвояване и изнасяне на 206 милиона
лева, на архивата на банката и се
подготвя убийство на конкурент
на Цветан Василев – небеизвестния депутат Делян Пеевски. Акция, която няма аналог в света,
и която може да срути доверието и да доведе до фалит на всяка
нормална, стабилна банка. Ако
оставим настрани подозренията
и обвиненията,че прокуратурата
е действала като страна в спора
Цв. Всилев – Пеевски, то остава
упрека,че намесата й е безотговорен към интересите на банковата сигурност на страната акт,
мотивиран от сигнали, които в
последствие се оказаха неверни.
В общественото съзнание, прокуратурата, начело с главния
прокурор, е обвиняема за фалита на КТБ, наред с ръководството на БНБ и редица други държавни институции от най–висок
ранг, които ако действаха отго-

ворно не биха допуснали развой,
довел до заплащането на 4 милиарда лева – в крайна сметка пари
на българските данакоплатци. В
нормалните страни, собствениците на банките се съдят за спекулациите, които правят, но самите банки се спасяват от фалит,
защото средствата вложени в тях
не са на манажера – банкер, а обществени. Нежеланието да се отговори на запитването на тримата депутати може да се окачестви
и като проява на гузна съвест.
Въпросът е: дължи ли прокуратурата, начело с главния прокурор, отчет пред българското
общество за нейните действия и
бездействия по жизнено важни
за него въпроси? Никой досега
не е потърсил от тях отговорност за т. н.нар. Костинбродска

афера, при която деполитизираната прокурорска институция
пряко се намеси в най важния
политически акт – парламентарните избори, чрез показна акция
с обвинение към правителството
в опит за фалшфициране на вота.
Обвинение, което впоследствие се провали в съда, но по –
важното е, че то беше публично
обявено в синхрон със заинтересовани политически сили и то
в деня за размисъл, в който са
забранени всякакви прояви с политически оттенък.
Главният прокурор явно не
прави разлика между политическа изява и конституционните
му правомощия. Пресен пример
за това е флирта му с шоумена
Слави Трифонов – показно приет по повод оплакване на послед-
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ния за нарушения при провеждането на референдума – въпрос
от компетентност на ВАС, по
който има висящо дело – и писмото му адресирано и прочетено в шоу – предаването, където
е изразено „личното му мнение“,
че референдумът е задължителен, независимо от
недостигащите по закон 12 000
гласа. Лично мнение г-н Цацаров
може да изразява само в приятелска компания събрана на софра,
а в публичните си изяви трябва
да се придържа към закона и да
се съобразява с правомощията,
които той му дава.
С подобни действия и изявления той не само накърнява
престижа на оглавяваната от него
институция, но може да се постави въпроса и за вредоносни

за обществото последици от тях.
Но в българската нормативна
уредба няма институция, която
да зададе този въпрос и евентуално да потърси отговорност от
главния прокурор. Опит в тази
насока беше направен с измението на Конституцията през 2006г.,
когато се създаде нова ал.4 към
чл.129, според която, при действия които накърняват престижа
на съдебната власт, както и при
тежко или системно нарушение на служебните задължения,
председателите на ВКС, ВАС и
главният прокурор могат да се
освобождават от длъжност от
президента на републиката, по
предложение на ¼ от народните
представители, прието с мнозинство от 2/3. Това допълнение на
конституцията, чиято необходи-

мост се наложи поради поведение
и действия на главния прокурор
Никола Филчев, беше обявено за
противоконституционно с решение № 7/ 13.09.2006г. по к.д. № 6
/ 2006г. на КС, с основен мотив,
че влиза в противоречие с фундаменталния принцип на чл.8 КРБ
за разделение на властите и „не
се вписва в модела на правовата
държава“. Трябва да признаем, че
българският КС има особен принос в теорията за разделение на
властите, апотеоз на който беше
прословутото решение № 3/ 10.04.
2003г. по КД № 22/ 2002г. Предизвикано по искане на същия този
главен прокурор Никола Филчев,
КС революционно обогати съдържанието на понятието „форми
на държавно управление“, което
доктрината в цял свят изчерпва
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с монархия и република, със съответните подвидове:абсолютна,
конституционна монархия; парламентарна, президентска република и пр., като реши, че приетата от ВНС парламентарна форма
на управление, включва и системата от висши държавни институции и възложените на тях
дейности и правомощия и всяка
конституционна промяна на тези
институции, дейности и правомощия е промяна и на формата на
управление, което според чл.158,
18 т.3 КРБ може да се извърши само
от ВНС. От постановяването на
това решение възможността за
наложителни от обществено политическото ни развитие и
нужди конституционни и законодателни промени е блокирана, нагледен пример, за
което е посоченото решение
№ 7/ 2006г.
КС смята, че е в противоречие с принципа за разделение на властите парламентът да може при усложнена
процедура и квалифицирано
мнозинство да прави само
предложение до президента
за освобождаване от длъжност на тримата най- висши
магистрати, но в такъв случай Германия е отрицание
на правова държава, защото
главният й прокурор Харалд
Ранге беше отстранен и то от
министъра на правосъдието
заради разследване на журналисти обвинени в държавна измяна за разпространяване на секретни документи
представляващи
държавна
тайна. При много спорни
обстоятелства, германското
правителство, чрез министъра на правосъдието, прие,
че с действията си главният
прокурор засяга свободата
на словото и медиите. За нас
това звучи като опасна ерес

на вярата в правовата държава,
но нека за миг да се замислим:
участието на главния прокурор
в аферите „КТБ“, „Костинброд“
и противоречащото на закона
медейно изявление в подкрепа
на шоумените, не са ли повод, с
подобно значение за българското общество да се потърси отговорност от главния прокурор.
Отговорност, която да води не
даже до крутата мярка –освобождаване от длъжност, а поне
да бъде заставен да даде обяснение някъде, пред някакъв орган,
за грешки, пропуски и недопустимост на негови действия. А такива случаи има много и извън

посочените три.
Обществото пита какво става
с разкритията на „Яневагейт“, в
който основни герои са висши
магистрати, вкл. и гл.прокурор,
а и оглавяващият изпълнителната власт? Води ли се или не
разследване по сведенията изнесени от Цветан Василев за корупционни схеми и политическо
влияние, засягащи много тежко
българската икономика? И ако
това са сложни за разплитане възли, какво е направено по един
съвсем елементарен казус: има
ли престъпление по служба със
закупуване на луксозни автомобили за горско стопанство, които
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обаче са предадени и се ползват
от НСО за нуждите на правителството и неговия ръководител?
Румънският главен прокурор
беше заставен да подаде оставка,
защото си е позволил да ползва
кортеж за охрана, което не било
предвидено в нормативен акт. В
България няма къде даже да се
поставят тези въпроси.
И ако КС следва логиката на
досегашната си практика, описаното в началото искане на
главния прокурор ще бъде уважено. Остава, както и за много
български граждани, надеждата
и упованието, че европейските
институции ще се намесят. Те не

са напразни. В анализа за структурния и функционалния модел
на прокуратурата и на нейната
независимост изготвен от европейски експерти – прокурори,
макар и с дипломатичен тон, но
много ясно се подчертава, че
приоритет трябва да бъде засилване на парламентарния контрол
над държавното обвинение.
Препоръчва се създаване на
специална парламентарна комисия за надзор над главния прокурор, „която да следи работата на
службата на главния прокурор в
нейните различни измерения“ и
пред която той да се отчита най
– малко веднъж на три месеца.

Дори се предлага механизъм,
по който да се води разследване
срещу главния прокурор при наличие на данни за престъпление.
Интересно как българският
парламент, респективно КС ще
възприемат тези препоръки?
Главният прокурор обаче си е
взел сериозна бележка от изразеното в доклада на експертите:
„много сериозно сме обезпокоени
от липсата на дела за корупция на
високо равнище“. Свидетели сме
на небивал бум на привличане
като обвиняеми на бивши мини- 19
стри и такива от подалото оставка
правителство. Няма да се изненадам ако и самият подал оставка
премиер бъде привлечен като
обвиняем. Тази изключителна активност на прокуратурата е отговор и светкавична
реакция на препоръката в доклада, че ако в разумен период все още няма внесени дела
за корупция на високо равнище ще трябва да се създаде
специална структура за тази
цел. Може да приветстваме
тази активност, макар и да
остава подозрението, че тя
се проявява, както мимоходом споменават и експертите,
тогава, когато министрите
станат „бивши“. Което пък,
подсъзнателно ни насочва
към мисълта,че независимата прокуратура, поне в тези
случаи и поне досега, се съобразява с политическата конюнктура.
Да се надяваме, че в бъдеще тази мисъл ще се окаже
погрешна и повдигнатите
обвинения няма да се окажат „кьорфишеци“ и ще
завършат не с провал, като
делото „Сапард“, „Христо
Бисеров“ и много други,
при които явни за обществото престъпления останаха ненаказани.
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Трябва да променим
имиджа на адвокатурата
Адвокат Борислав Вълчев, кандидат за председател на ВАС пред DFL

О

т това че влизате в надпреварата за председател на ВАС, какво ще
20 спечели самата адвокатура? Изобщо трябва ли да се променя
нещо в адвокатското
предс тавителс тво,
което сега присъства в
Конституцията с 4 изрични споменавания?
Надявам се да спечелим. Адвокатурата
има нужда от промяна.
Смятам, че имам визията как да стане тази
промяна. Промяна към
положително отношение на хората към адвокатурата като цяло, и
към отделните адвокати. По много причини
след демократичните
промени, отношението
на хората към адвокатите и въобще към адвокатурата претърпя
едно негативно развитие и това се насложи
с годините. Хората реално не знаят какво би
трябвало да правим
ние, за това че в самата
конституция сме посочени като единствен
защитник на човешките права, свободи и законни интереси. Въобще,
има един негативен образ за нас,
който витае, че сме един неизбежен
посредник в отношението на гражданите със съдопроизводството,

който ако има възможност, трябва
да бъде заобиколен. Хората казват:
защо да плащам на адвокат, не е ли
по-добре да потърся връзки към полицая, към прокурора, към съдията. Сещат се за нас, за това, че бихме
могли да им помогнем, в много слу-

чаи, когато вече е станало късно, когато са подписали договора, когато
са направили някоя сделка и когато
се стигне до съда. Трябва да разговаряме с тях, адвокатурата да се открие, да обясни нашето призвание
и в крайна сметка да направим така

От първо лице за адвокатурата

21

щото, гражданите да разберат, че е
по-добре да потърсят съвет, преди
да е станало късно, преди да влязат
в съда. Иначе съдопроизводството е
скъпо или така би трябвало да бъде.
Държавата и неправителствените
организации се опитват да разширят достъпа до правосъдие, но реално ако погледнем чуждия опит в
повечето развити държави, хората
избягват да влязат в съда именно защото правосъдието е скъпо. А то е
скъпо, заради това , че адвокатската
услуга е скъпа, защото зад нея стои
квалифициран интелектуален труд.
Друг въпрос е, че адвокатът
може да бъде и медиатор за разрешаването на един спор. Изобщо
може ли една, според вас по-активна политика да промени отношението към самата професия? Веднага сравняваме с нотариусите, с
частните съдебни изпълнители,
които наскоро направиха приемни, организираха дни на отворени врати, обясняваха безплатно,
какво да се защитава и за какво се
ходи при тях.
Задължително е според мен, адвокатурата да се открие към хората, да разговаря с тях. Трябва да си

признаем, че нотариусите и частните съдебни изпълнители вече
са напред в сравнение с нас в това
отношение, с тяхната политика към
гражданите. Разбира се, хубаво е
да има дни на отворени врати, хубаво е да има периодични изяви на
адвокатите да консултират гражданите про боно, както се казва, в
рамките на тези консултации ние
бихме могли да включим обяснение
за нашата роля, за нашето призвание. Напоследък както ЧСИ, така и
нотариусите се прочистиха от така
наречените черни овце, спомняме
си неприятни истории с нотариуси,
които вършеха фалшиви заверки.
Имаше частни съдебни изпълнители, които присвояваха пари на
взискателя, извършваха и други
неприятни неща. Това е постоянен
процес, и в момента четем по медиите за съдени ЧСИ, но за деяния
от преди години. Не мога да приема това, че нотариусите и частните
съдебни изпълнители се ползват с
по-високо доверие в обществото от
адвокатите. Това трябва да променим. Освен всичко друго, трябва да
има публичност на дисциплинарната практика. В момента ние самите,
адвокатите, не знаем случаи в които

наши колеги да са дисциплинарно наказани от самата адвокатура
за извършени дисциплинарни нарушения, какви наказания са им
наложени. Говоря за сериозни нарушения като да петниш името на
адвоката, да присвояваш средства
по клиентска сметка, да извършваш нелоялна конкуренция и така
нататък. С същото време от сайта
на Софийска адвокатска колегия е
видно, че повече от 90% от всички
дисциплинарни производства все
още продължават да се водят заради
неплатен членски внос към адвокатурата. Това не би трябвало въобще
да бъде дисциплинарно нарушение,
а условие да адвокатстваш. Изобщо
какъв адвокат си ти, ако не си плащаш вноските към собствената организация, към гилдията. Кипи безсмислен труд – събират се колегите
в дисциплинарните състави, за да
накажат някого със забележка или
предупреждение и то защо -защото адвокатът е забравил, или е пропуснал или не е имал възможност в
един момент да си плати вноските.
В София говорим за стотици такива
дисциплинарни дела. Дисциплинарната политика не трябва да е средство за събиране на вноски, а трябва
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тарджиев, включително и от националния ефир.
Вие чувствате ли, че част от адвокатите, разчитат един ден да се
върнат онези времена, в които адвокатите да поставят заверки на
всевъзможни документи? И така
да си осигуряват един сигурен доход.
Смятам, че предложението адвокатите да правят нотариални заверки, е трудно осъществимо. Защото
това ще изисква допълнителна сериозна организация и финансов ресурс. Ако това се приеме в ЗА, със
сигурност ще трябва да последва
наредба на Министерството на правосъдието за начина по който да се
правят такива заверки и държавата
ще ни вмени задължения подобни
на нотариусите. Първо да имаме
кантора с отделно помещение за
архив Да се водят всякакви регистри и което и по-важното, Министерството да има контрол на тези
регистри. Не съм сигурен доколко
Адвокатурата като свободна и независима професия следва да подлежи
на контрол от страна на МП.
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да е един от начините да прочистим
своите редици. Другият е по някакъв начин да селектираме хората,
които стават адвокати, защото да си
адвокат - това е призвание. Странно
е, но в адвокатурата продължават
да приемат всеки, който пожелае,
всеки, който не е намерил някаква
друга професионална реализация,
като юрист. Всъщност адвокатурата
в един момент става последен пристан на някакви хора, които по една
или друга причина вече не са съдии,
прокурори или полицаи и каквото и
да е друго.
Ще се притесните ли че в един
сайт вече свързват името ви със

спор с нотариусите, като сте ги нарекли „печатослагатели“?
Не. Аз нямам такъв спор с нотариусите, уважавам ги. В личен план
имам много приятели - нотариуси.
Имаше реакция от моя страна, въпреки, че този термин не е мой, аз
не съм го измислил. Реакцията беше
провокирана от неочакваната и груба атака от страна на нотариусите
по законопроекта за ЗИД на ЗА,
които твърде агресивно, по всякакъв начин ни обявиха за заплаха на
националната сигурност.
Кои нотариуси го казаха това?
Тогавашният председател на Нотариалната камара Красимир Кан-

Как разчитате да проведете
своята кампания, срещате ли се с
колегите които,ще очаквате да ви
предпочетат.
Тази кампания минава през ежедневни срещи с колеги, редови адвокати, така с ръководни органи в
адвокатурата, действащи и такива
които са били председатели и членове на адвокатски съвети, членове
на ВАС и др. Аз и хората, които ме
подкрепят, ние сме обявили какво
смятаме да променим. Съставил
съм програма за промените, които
трябва да направим, това е и моето обръщение към всички колеги,
като съм се стремил да посоча конкретни неща, защото адвокатите не
обичат общи приказки. Ние търсим
подкрепа от всякъде, не затваряме
вратите пред никого. Аз съм разговарял и с действащото ръководство
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на адвокатурата. Стремя се да разговарям с максимален брой колеги и
не си поставяме ограничения, защото интересът е общ. Ние трябва да
променим имиджа на адвокатурата.
Трябва да създадем ясни правила,
по които адвокатурата да работи. Да
има лоялна конкуренция и да проведем широка дискусия по проблемите на адвокатурата.
Но ако ще ставате председател,
трябва да Ви избират адвокатите,
по една сложна система от представителства…
Дори и това не е така. Нас, и мен,
като кандидат за председател, не ни
избират пряко адвокатите, което за
мен е един порочен процес. Избират
ни адвокати-делегати. Тук се размива тази представителност, защото делегатите за общо събрание на
адвокатите от страната се избират
на събрание на отделните адвокатски колегии, като правилото е един
делегат да се избира на 40 адвокати. Но реално когато тези делегати
бъдат избрани, никой не може да
каже кои точно 40 адвокати представлява конкретния делегат. Дали
те са му гласували доверие – Гласувай за г-н Вълчев като председател,
или гласувай за колегата едикойси.
Той представлява някой, но и той не
знае кого представлява и гласува, (
би трябвало) да гласува по съвест.

От известно време в Софийската
адвокатска колегия се наложи порочна практика – гласува се анблок,
според указанията на определени
групи, като аналогията с пропорционалната избирателна система
в политиката е неизбежна. И на
предстоящите гласувания за висши
органи, делегатите няма да гласуват мажоритарно, а ще се гласува
съобразно така наречените листи,
на партиен принцип – ние сме от
тази страна и ще подкрепим тези
и тези… А реално, според мен, би
трябвало всеки адвокат да упражни индивидуално своя вот. Нещо
подобно като добър пример вече

имаме в Закона за съдебната власт,
самите съдии и прокурори могат
да избират индивидуално техните
представители в съответната квота
във ВСС, нещо което ние – макар и
да се водими свободна професия го нямаме като възможност.
Ако бъда избран за председател,
ще работя да се въведе електронна
адвокатура, включително изборът
за висши органи на адвокатурата
да става по електронен път, с пряко
избирателно право за всеки един адвокат.
ПРОГРАМАТА за управление
е представена на специален сайт 23
http://advokatskiizbori2017.org/
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за адвокатурата, съдебната система и за себе си:
9 Адвокатурата има нужда от
нови лица, от личности, от активни хора, които имат визия за
промяна. Висшите органи на адвокатурата са нейни длъжници,
както тя самата е длъжник на
обществото. От доста години се
наблюдава т.нар. „адвокатска номенклатура“. Едни и същи хора се
въртят в различните управителни
органи, както в колегията, така и

във висшите такива. Изкара два
мандата в един орган (толкова е
позволено), и след това в някой от
висшите органи, после пак обратно в колегията, а за разнообразие
– може и в управителния съвет на
фондацията „Център за обучение
на адвокати“ или пък в Националното бюро за правна помощ. Това
са хора, сраснали се със системата, от които не може да очакваме

да ни поведат в борбата ни за нормални условия да упражняваме
професията си, а още по-малко –
да ни върнат уважението на хората. Светът се движи бързо около
нас и българската адвокатура не
може да избяга от световните тенденции – глобализация и интернет. Да не говорим за българските
реалности – нисък стандарт, нелоялна конкуренция, черен пазар
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на услугите. В тези условия Висшият адвокатски съвет се занимава с „ултра-важни“ въпроси като
например дизайна на адвокатския
бележник за следващата година.
А какво прави по въпроса за електронните платформи за правни
услуги в интернет, които ползват
гражданите вместо да търсят адвокат? Това е световна тенденция,
за пръв път ли чуваме за нея?
9 Съществена част от системата на съдопроизводството е
т.нар. „правна помощ“ – това са
служебните адвокати. Проблемът
е много болезнен, адвокатите са
натикани в ъгъла от държавата,
а от това в крайна сметка страдат хората. Първо, няма разяснителна кампания сред гражданите
как функционира този институт.
Второ, възможни са злоупотреби – в смисъл гражданин да иска
служебен адвокат, ама не защото
няма средства да си упълномощи,

а защото не му се дават. Трето, не
са ясни отговорностите на служебния адвокат по граждански
дела – докъде се простира неговия
ангажимент, как той да осъществява връзка с подзащитния си,
може ли да се разпорежда с предмета на делото по своя преценка
и т.н. Четвърто, заплащането е не
просто ниско, то е унизително!
Целият бюджет на Националното
бюро за правна помощ(НБПП) за
една календарна година, с които
пари се заплаща на няколко хиляди служебни адвоката за десетки
хиляди дела, е 6 милиона лева –
колкото годишния приход на някое голяма адвокатско дружество
и 16 /!/ пъти по-нисък от бюджета на прокуратурата?! Как ви се
струва адвокат – не секретарка,
не студент, не стажант, а адвокат, да прочете стотици страници
твърдения и доказателства, да ги
осмисли, да намери стратегия по

делото, да разговаря с подзащитния си, да се реди на опашки по
деловодства, да участва в съдебни
заседания, да виси пред залите, да
пише отчети, жалби, становища и
пр., и да РАБОТИ този квалифициран интелектуален труд много
и много дни и часове, срещу 100,
или 200 лева? 6 милиона лева годишно за хилядите служебни защитници?! Че те не са дори и 6
милиона, защото не малка част
от тях отиват за заплати и осигуровки на държавните служители
в НБПП – една паразитна според
мен структура. А какво да кажем
за мотивацията на служебните
защитници? А за самочувствието
им? В някои отдалечени краища
на страната служебните защити
са средство за оцеляване на адвокатите, което е жалко и води
до напрежение в адвокатурата.
Има и пето, и шесто … Законът
за правната помощ в този си вид
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и същата тази юридическа услуга,
от съществени изменения. Ние ще
противоречи на Конституцията,
да бъде оказвана от лице, което
предложим такива на депутатите,
която от една страна говори за
няма нито едно от тези задължекоито предстои да бъдат избрани в
правото на защита на всеки гражния и тежести. Но освен че не е
новия парламент, като ще възприданин, от друга, че дейността на
справедливо към адвоката, поел
СВОБОДНАТА, НЕЗАВИСИМА
емем доста от идеите, заложени
цялата тази отговорност, това е
И САМОУПРАВЛЯВАЩА СЕ адв неуспелия ЗИДЗА. Адвокатите
и вредно за гражданина, ползващ
вокатура се урежда със закон.
трябва да работят при ясни прауслуга от неадвокат, защото спесТова е Законът за адвокатурата.
вила и конкурентна среда, като
тявайки такса, той носи голям
Питам и ще питам моите колегисе изключи възможността правриск от некомпетентно или неадвокати, откъде накъде някакъв
ни услуги по занятие да извършбрежно консултиране. Но трябва
ват неадвокати. Няма логика, не е
друг закон – Законът за правната
да се намери точния баланс при
справедливо и оправдано една и
помощ – ще създава права и заобщественото обсъждане,
дължения за адвокати?!
да се съобразим с мненията
9 Адвокатите трябва да
на останалите професии и
разберат, че успехът се гради
бизнеса, за да не се разпрос- 25
на три ключови думи: кватраняват сред хората откролификация, специализация,
Името на адвокат Борислав Вълчев се вървени глупости от сорта на
сдружаване. Висшите органи
ти сравнително отскоро в публичното простова, че в НАП и в другите
на адвокатурата трябва да
транство. След дипломирането в СУ работи
държавни и общински адпомогнат на всички колеги
министрации всеки задълв прилагането на тези прин- известно време като юрист в застрахователна компания, а от 1999 до момента е адвокат
жително трябва да ходи „за
ципи. Да осигурят европейв Софийската адвокатска колегия. От 2009
ръчичка“ с адвокат.
ско финансиране чрез разрагодина насам е управляващ съдружник в
ботване на проекти по тези
9 Най-после, според мен
теми. Трябва ясно да призна- Адвокатско дружество Вълчев и Борисов –
адвокатурата трябва активсредно по габарити, номинирано за Кантоем пред себе си, че времето
но да участва в съдебната
ра на годината 2014 в Годишните награди за
на класическия общопрактиреформа, никой не познава
куващ адвокат, който работи
проблемите на съдопроизправосъдие. Специализира търговско право.
сам и очаква клиенти в канводството така добре, както
Две години подред през 2015 и 2016 е избитората си, отминава. Вижда- ран за основен член на Софийския адвокатги знаем ние, адвокатите. Но
ме, че опитите ни да запазим
за да получим общественото
ски съвет, но поради обжалвания не може да
„територия“ само за адвокати
доверие, трябва да се отвовстъпи в длъжност и до момента. Има пръв
чрез дефиниране на адвокатрим към гражданите и да им
публичен сблъсък с официалното становище
ската работа, срещат огромна на Висшия адвокатски съвет за правото на
покажем, че ние сме единсъпротива сред останалите
ствените им защитници.
пешеходеца да пресича на пешеходна пътепрофесии и бизнеса. Затова
9 В личен план, изпитвам
ка. Учредител на Инициативния комитет за
ни е необходима комуникаудовлетворение,
когато работя
адвокатска реформа – ИКАР. Участник в реционна стратегия, ние тряб- дица публични инициативи в адвокатурата и
и създавам продукт. Имам сава да разговаряме с хората,
мочувствието на добър мениотносно съдебната реформа.
а не да им налагаме правиджър и амбицията да приложа
ла. Трябва първо да обясним
моите умения в управлението
защо е важно правните услуги да
съща юридическа услуга да се изна адвокатурата. Създал съм работесе извършват само от адвокати,
вършва от квалифициран юрист,
що предприятие, адвокатското друда го обсъдим заедно с колегите
положил адвокатски изпит, аджество, което управлявам, ежегодно
нотариуси, ЧСИ, юрисконсулти.
вокатска клетва, застрахован за
плаща над 100 000 лева данъци и осиВисшият адвокатски съвет трябва
професионална отговорност, с
гуровки, умея да работя с хора, екида води активна медийна политивсички многобройни задължепен играч съм. Мога да си позволя
ка, като в това отношение вземе
ния към клиента си и обществода посветя времето и енергията си за
пример от останалите свободни
то, посочени в закона и в Етичния
пълноценна работа на обществени
професии и съсловни организани кодекс, заради които той носи
начала. Семейството ми е свикнало
ции.
дисциплинарна отговорност, един
да работя по 12 часа на ден, и това ще
от стълбовете на осигурителната
продължи и в бъдеще, докато мога и
9 Категорично смятам, че Засистема като самоосигуряващ се,
мотивацията ми не е променена.
конът за адвокатурата има нужда
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Ивайло Дерменджиев, доктор
по международно частно право

Правото е за бдящите,
не за спящите

Iura scripta sunt vigilanti
vigilantibus,
non dormientibus

25 години Адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев"

А

дв. Дерменджиев, нали
не Ви притеснява факта,
че АД „S & D“ трябваше
да изпълни четвърт век, за да
DFL да Ви покани за интервю:
Уважаеми колега Чобанов, Адвокатско дружество „S & D“ е не
само едно от първите формализирани сдружения между адво-

кати, но и достатъчно уникално,
за да не бъде последно, независимо кога ще се обърнете към нас.
Едно от първите формализирани, казвате?
Да (усмихва се). Още през далечната 1991 г., март месец, при
действието на Указ 56, адвокат

Константин Симеонов (не адвоката на Цв.В. – б.а.) и аз, съвсем
млад, изпълнен с енергия и ентусиазъм, под благосклонния
поглед на моята майка, адв. Кремена Вергил Димова, учредихме
дружество с ограничена отговорност S&D с единствен предмет на
дейност: юридически и консул-

The law aids the vigilant and not the
sleeping ones
25 years of Simeonov & Dermendjiev Law Frim

Att. Dermendjiev, it doesn’t bother you
that S&D law firm had to complete half a
century of existence for the DFL to invite
you for an interview, does it?
It was as far back as March 1991 when
lawyer Konstantin Simeonov (not the one
defending Tsvetan Vasilev - author‘s note)
and myself, young and full of energy and
enthusiasm, under the benevolent gaze

of my mother, lawyer Kremena Vergil
Dimitrova, founded the limited liability
company S & D with the sole object of
activity: legal and consulting services
and legal representation. It was created
under Decree 56. The capital we had at
the time were desks, our typewriters and
our knowledge, which even back then
was called „know-how“. And so was it

assessed by the SCC -- as a contribution
in kind, perhaps the first equity share
registered this way. It is this „know-how“
which made us what we are now and has
allowed us to be different and first.
You mentioned your mother, lawyer
Kremena Dimova. She is indeed a
significant figure with undeniable
contribution not only for your company,
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Роден е на 7 Ноември 1962 г. Завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
специалност право. Притежава диплома по английско право и
право на Европейския съюз от университета в Кеймбридж. Той
е старши управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев“ (S&D). Доктор е по право с докторска
дисертация в областта на международното частно право и
международен арбитраж. Член е на АС и УС на Българската
търговско – промишлена палата. Член е още на Лондонския
международен арбитражен съд. Арбитър е в списъка с арбитри на Международния спортен арбитражен съд(CAS) в Ло-

зана, Швейцария. Той е Почетен Консул на Република Кения в
България. Член е на Софийска адвокатска колегия. Член е и на
Австрийско–българската търговска камара. В Парижкия арбитраж (ICC) Адв. Дерменджиев защитава Агенцията по приватизацията в дело, на австрийската компания EVN заради
продажбата на „Електроразпределение - Слънчев бряг“ както
и в нашумялото дело на Гад Зееви срещу АП по повод приватизацията на АК „Балкан“. Защитавал НЕК в ICC Zurich срещу
Джейлан Холдинг и др. Единственият юрист у нас с лиценз за
пилот на самолет
Говорими езици: английски и руски език

тантски услуги и процесуално
представителство. Капиталът ни
бяха бюрата, пишещите машини и знанията, наричани дори
и тогава „ноу-хау“. Така беше и
оценено от СГС, като непарична
вноска в капитала, може би първата такава регистрирана вноска. Именно това „ноу-хау“ ни
направи на това, което сме сега
и ни позволи да сме различни и
първи.
Споменахте, Вашата майка
– адв. Кремена Димова е действително значима фигура с безспорен принос, доколкото разбирам не само за дружеството
Ви, но за вас лично, както и за
Вашето лично развитие, а и за
адвокатурата като цяло…
Да, споменах я. Не само защото е моя майка. Тя беше един
изключителен професионалист,
работеща почти до края на живота си, с изключителен и дългогодишен опит, с близо 50 годишен
стаж като адвокат. От формална
гледна точка, тя стана причината за създаването на Адвокатско
дружество S&D. Аз имах късмета майка ми да бъде избрана
as I understand, but for you personally,
for your personal development and for the
legal profession.
Yes, I mentioned her not only because
she was my mother but also because she
was an outstanding professional who
worked almost to the end of her life;
a person of exceptional and extensive
experience, a person with a legal career
that spanned nearly 50 years. Formally
she was the reason for the establishment
of Law Firm S&D. I was lucky my mother
was appointed the Secretary of the 8th
Bar Team; this is how we used to work
at the time, in “teams”, there were 9 in
total. Remuneration was subject to a
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IVAYLO DERMENDJIEV, PHD IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Born on November 7, 1962 Ivaylo Dermendjiev graduated from the Law Faculty
of Sofia University St. Kliment Ohridski with a major in Law. He went on to earn a
degree in English Law and European Union Law from the University of Cambridge.
He is a senior managing partner at law firm Simeonov & Dermendjiev. He holds a
PhD in Law with a thesis in the field of private international law and international
arbitration. Dermenjiev is an arbitrator of the Court of Arbitration and Board
member of the Bulgarian Chamber of Commerce as well as member of the London
International Court of Arbitration. He is also on the list of arbitrators of the International Court of Arbitration for Sport in Lausanne, Switzerland. Att. Dermendjiev
is an Honorary Consul of the Republic of Kenya in Bulgaria. He is a member of the
Sofia Bar Association and a member of the Austrian-Bulgarian Chamber of Commerce. Dermendjiev has represented the Privatization Agency (PA) in the case of
the Austrian company EVN on the sales of Sunny Beach distribution company in the
International Court of Arbitration at the International Chamber of Commerce in
Paris as well as in the notorious case Gad Zeevi vs PA on the privatization of Balkan
Airlines. He has also defended the National Electric Company (NEC) on the case
against Ceylan Holding at the ICC in Zurich.
Dermendjiev is the only lawyer in the country licensed to pilot a plane.
Spoken languages: English and Russian
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за Секретар на 8-ми адвокатски
колектив, тогава така работихме,
в колективи, бяха общо 9. Имаше и „таван“ на възнагражденията – по-младите колеги може и
въобще да не са чували – това,
което се изкара над тавана, отива
в полза на колектива, за премии
накрая на годината. Опитните
адвокати нямаха проблем с тавана и затова с удоволствие помагаха на по-младите. На мен, първи
ми помогна адв. Иван Китанов,
Светла му памет, баща на сегашния председател на САК, Петър
28 Китанов. Е, не ми беше по вкуса
първото дело – граждански ищец
в производство по изнасилване –
но адвокатът не винаги може да
избира откъде да започне..

не само е необходимо, но и ще се
случи, административното правосъдие да има свой самостоятелен специализиран съд – независим, с три инстанции, както е
било в началото на миналия век.
Баща ми е автор на множество
трудове в областта на административното право, които и до
ден днешен се издават. Разбира
се, осъвременени с помощта на
неговите асистенти – днес уважаваните професори Дончо Хрусанов и Димитър Костов. Особен
принос за административното
право има неговата монография
– Административният акт. И не
го казвам, защото ми е баща, а за-

щото съвсем наскоро, за защитата на лична кауза, не клиентска,
заедно с други колеги-адвокати в
същата позиция, установихме, че
правната същност на „административния акт“ е останала неизменна през годините и именно
разсъжденията на проф. Дерменджиев са тези, на които считаме,
че е единствено меродавно да
основем защитата си. Тази монография „Административният акт“ в момента е под печат в
Университетското издателство,
естествено със спомоществувателството на нашата кантора.

although he passed away more than 20
years ago. He had unrivalled energy for
life and was an outstanding erudite; his
lectures could hardly be constrained
to the field of administrative law of
which he is one of the founders. Back
in the distant 1989 it was my father who
insisted that administrative law should
one day have its own specialized court,
an independent three instance one as it
was at the beginning of last century. My
father authored numerous papers in the
field of administrative law, which are
being published to this day. The credit
for updating them, of course, goes to
his then assistants, the now esteemed

professors Doncho Hrusanov and
Dimitar Kostov. Recently, myself and
other fellow lawyers were reasoning on
the defense of a personal cause, not a
client’s one, only to find out that the legal
nature of the „administrative act“ has
remained invariable over the years and
it is exactly prof. Dermendjiev’s ideas
that we needed to base our defense as the
most accredited ones.
This is getting more and more
interesting. You mentioned other lawyers
outside your company with whom you
share a cause. Are you by any chance
envisaging the contestation of honorary
consuls regarding their “withdrawn

Наистина става все по-инте-

Случили сте с майка, ще каже
някой …
Аз съм случил със семейство
– баща ми е всеизвестният проф.
Иван Дерменджиев – изключителен колорит, незабравим и до
днес, макар че е починал преди
повече от 20 години, харесват го
и колегите, и колежките. Освен
безкрайната енергия за живот,
баща ми беше и изключителен
ерудит – неговите лекции трудно се удържаха единствено в
областта на административното
право, сред чийто родоначалници е той. Именно, баща ми, още
преди 1989 година, твърдеше, че
„ceiling“ younger colleagues may not be
aware of at all; what was earned above
the ceiling was distributed within the
team in the form of end-of-year bonuses.
Experienced lawyers were not bothered
by the ceiling, so they gladly helped the
younger ones. Well, my first case, the civil
plaintiff in a rape case, was not exactly to
my liking but a lawyer can rarely choose
where to start from.
Born lucky, some would say, envisaging
your mother ...
I was lucky with both of my parents.
My father was the renown prof. Ivan
Dermendjiev, a colourful character
himself, remembered to this day
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Дарение от S&D за Софийски районен съд

ресно – казвате, че с други адвокати, извън Вашето дружество,
имате обща кауза – дали става
дума за оспорването, което почетните консули правят на „отнетите им привилегии“…
Казусът наистина е интересен
– и то не защото няколко адвоката, все мастити имена, начело с
колегата Борислав Боянов, който
е и председател на организацията
на почетните консули, ще трябва
да „опазят“ привилегиите, както ги е нарекло правителството
в оставка, а защото Върховният административен съд, в чиято компетентност е делото, ще
трябва да определи балансовата точка между реваншистката
воля на органа, приел оспорваната наредба, която воля е изразена чрез отсъстващи, но пък
обидни за фигурата „почетен
консул“ мотиви, от една страна,
от друга между духа и буквата на

Закона за нормативните актове,
между Виенската конвенция за
консулските отношения и тази
за дипломатическите отношения
(доколкото за някои държави
Почетните консули са единствените им представители в България, както е при мен)

privileges”?
The case is really a curious one, not
only because a number of lawyers, all
of whom reputed, headed by fellow
lawyer Borislav Boyanov (also Chairman
of the Bulgarian Honorary Consuls
Association) will have to „protect“ the
privileges, as the government under
resignation has chosen to call it, but
because the Supreme Administrative
Court under whose jurisdiction the
case is will need to determine the
balance point between the vengeful
will of the authority which has adopted
the contested ordinance with motives
offensive to the figure of the „honorary

consul“ on the one hand, and the spirit
and the letter of the Law on Normative
Acts on the other; between the Vienna
Convention on Consular Relations and
the one on Diplomatic Relations (as far as
for some countries the honorary consuls
are a country’s only representatives in
Bulgaria).

Вие сте почетен консул на Кения – как и защо Кения?
Станах почетен консул на
Кения заради приятелството
ми с един достолепен кенийски юрист, когото познавам от
Олимпийските игри в Атина
2004, където заедно бяхме членове на ad hoc панела на Международния спортен арбитраж. Г-н
Шарад Рао по онова време беше
главен прокурор и министър на
правосъдието на Кения. Те искаха да разширяват своите представителства в страни от Евросъюза, извън съществуващите в

You are the Honorary Consul of Kenya.
How come Kenya and why?
I have become Honorary Consul of
Kenya owing to my friendship with a
dignified Kenyan lawyer whom I met
at the Olympic Games in Athens 2004
where we both happened to be members

Германия и във Франция. Казвам
– представителства, защото консулът не е само ангажиран с из- 29
даването на документи, той има
търговски, политически и представителни функции в приемащата държава, особено когато,
както е в моя случай, съм единствен официален представител
на Република Кения в нашата
страна. Бизнесът на Кения в момента има сериозен стокооборот
с България, но това официално
статистически не се отчита. Защото минава като внос от ЕС.
Вашите читатели ще се изненадат като разберат, че половината от цветята, които са на нашия
пазар идват от Кения. Същото е с
чая, с кафето. Кения е интересна
държава защото там сезонът за
земеделие, и особено за цветята,
е 12 месеца. Столицата Найроби,
която е на 1800 метра надморска височина, има впечатляващо
of an ad hoc panel of international sports
arbitration. At the time Mr Sharad
Rao was the Attorney General and
Minister of Justice of Kenya. They were
keen to expand their representations
to EU countries outside the existing
ones in Germany and France. I say
“representations” because the consul is
not only committed to issuing papers
but has commercial, political and
representative functions in the host
country too, especially when, as is my case,
there is no other official representation
of the Republic of Kenya in our country.
Kenya’s businesses currently has a serious
turnover with Bulgaria although, sadly,
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балансиран климат - през зимата е средно 18 градуса, а през
лятото - 26. При тях бежанците
са … германци – когато се пенсионират отиват и живеят там,
защото това е идеален климат.
Неслучайно се твърди, че човечеството се е зародило в Африка
и в частност в Кения.
Когато ходите до Кения, Вие
ли пилотирате самолета?
(Усмихва се) Не, но не защото
не бих могъл. А защото със съвременните нискотарифни ком30 пании, уменията да управляваш
самолет не са единствено и само
за удоволствие. Всички, които ме
познават, знаят, че аз обичам адреналина – а срещата с облаците,

когато си в дву/4-местен самолет
и си на 4 хил м височина е нещо,
което си заслужава да преживяваш отново и отново.
Ще използвам за повод „вземането на решения“ – Вие не сте
само адвокат, но и арбитър - кое
е по-силното предизвикателство: адвокатската роля и тази
на арбитъра?
В офиса се занимаваме с арбитраж, включително и международен, от 1995/6-та година. По
щастливо стечение на обстоятелствата, в повечето международни арбитражни дела сме представлявали българската държава.
По-късно, лично аз бях избран
за арбитър в Арбитражния съд

Ивайло Дерменджиев ,
управляващ съдружник

official statistics does not account for
that since it is disguised as imports from
the EU. Your readers will be surprised
to learn that half of the flowers on our
market come from Kenya. Same with
tea and coffee. Weatherwise Kenya is
fascinating because the climate favours
agriculture 12 months a year and is
particularly good for flowers. The capital
Nairobi lying 1800 meters above sea
level has impressively balanced climate
– the winter average is 18 degrees, and
the summer one is 26. The “refugees” in
Kenya are ... Germans; when they retire,

при БТПП, където имам над 250
дела като член на състав и поне
30 като председател. Член съм на
Лондонския арбитражен съд. А
през 2002 бях избран за член на
Международния арбитраж към
Олимпийския комитет в Лозана.
Трудно ми е да определя коя
роля е професионално по-дразнеща: когато си арбитър (особено когато си единствен член
на състава), искаш страните да
останат доволни, понеже смисълът на арбитража е постигането
не само на правната, но и на житейската справедливост (които
често се разминават!) Докато в
ролята на адвокат, си абсолютно
„свободен“ да убедиш съда, че
правото (и житейската логика)
са на страната на твоя клиент.
Споменете за някои от първите си арбитражи – било като
адвокат, било като арбитър?
Първото крупно дело за онези години беше с участието на
голямата консултантска компания, която впоследствие фалира
– Артур Андерсън. Те заведоха
иск за комисионните по продажбата на Нефтохим и останалите
от т.н. петролна група – Свилоза,
Неохим и т.н. Това беше първото
тежко дело, което поехме в ICC
- Париж. Искът бе отхвърлен изцяло. След това, доволна от резултата агенцията започна да ни

they move to Kenia because they find the
climate alluring. Not surprisingly it is
argued that humanity has originated in
Africa and particularly in Kenya.
Do you fly your own plane to Kenya?
(Smiles) No, I don’t. Not because I
am not able to but because of modern
low-cost airlines. The skills to fly an
aircraft are not there only to give you
pleasure. People who know me know that
I love adrenaline - and my one-on-one
meeting with the clouds when sat behind
the wheel of a two or four-seater plane,

four thousand meters above the earth is
something worth experiencing again and
again.
Let’s move on to decision-making.
You are not only a lawyer but also an
arbitrator. Which is more challenging:
being a lawyer or being an arbitrator?
Our office has been into arbitration,
including international arbitration,
since 1995/6. Personally I was appointed
arbitrator in the Arbitration Court at the
BCCI, where I have more than 250 cases
as a member of the Chamber and at least
30 as the Chairman. I am also a member
of the London Court of Arbitration. In
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възлага поредица от
арбитражни дела, които тогава станаха дори
модерни. Включително
бяхме наети по делото
Гад Зееви срещу Агенция за приватизация и
Министерство на финансите за продажбата
на АК „Балкан“
Припомнете как завърши то…
Спомняте си, че
претенцията на Зееви
Груп надхвърляше 200
000 000 щатски долара. Наш клиент беше
Агенция за приватизация. Другият самостоятелен ответник беше
Министерството
на
финансите. Искът на
Гад Зееви беше изцяло отхвърлен по отношение на
Агенция по приватизация. Министерството на финансите беше
осъдено да плати USD 10 млн (от
USD 200 млн претенция), което
също беше добър резултат. Въпреки, че тогавашният директор
на АП искаше много да ни похвали публично, а и себе си – наетите от него адвокати, защото
заедно бяхме спечелили изцяло
делото на АП, министърът на
финансите тогава настояваше, че
сме от един отбор и не разреши
2002 I was appointed for International
arbitration to the Olympic Committee
in Lausanne.
It‘s hard to say which role is
professionally more annoying: when
arbitrating (especially when you are the
one and only panel member) you want
the parties to be satisfied because the
point of arbitration is to achieve not only
the legal but also worldly justice. While
in the role of a lawyer, one is absolutely
„free“ to convince the court that the
right (and worldly logic) are on the side
of your client.
Could you mention some of your first
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да се съобщава решението понеже все пак държавата беше осъдена макар и само за десет млн.
Като интересна подробност, мога
да кажа, че Гад Зееви още не си е
взел тези пари присъдени в негова полза за сметка на държавата.
Защитавали сме държавата,
в лицето на АП с/у EVN и CEZ,
които последователно водеха
дела за големи суми срещу държавата. Участвали сме и в делото, в което турският холдинг
Джейлан заведе срещу НЕК във
връзка със споразумението за
arbitration cases - either as a lawyer or as
an arbitrator?
The first major case we had involved
the big consulting company Arthur
Anderson, which subsequently went
bankrupt. They filed a claim for
commissions on the sale of Neftochim
and the rest of the so-called Petroleum
group - Sviloza, Neohim etc. It was
the first serious case which we worked
on in the ICC in Paris. The claim was
dismissed entirely. Then, satisfied with
the outcome, the Agency started giving
us a number of arbitration cases, which
became the fashion of the day. We were
also employed in the case Gad Zeevi vs.

Горна Арда. Ние посъветвахме
НЕК да отправи насрещен иск,
което имаше сериозен ефект, защото принуди турската страна
да се откаже от иска и да постигне споразумение след време.
Не сочите много подробности…
Не бих навлизал в подробности, защото арбитражните дела се
гледат в присъствието единствено и само на представителите на
участващите страни, на арбитрите и определения от арбитражPrivatization Agency and the Ministry of
Finance for the sale of Balkan Airlines.
Could you remind us how it ended?
You may, perhaps, remember, that
the claim of Zeevi Group exceeded $ 200
million. Our client was the Privatization
Agency. There was also the Ministry
of Finance but it was a defendant of its
own. The claim of Gad Zeevi against the
Privatisation Agency was completely
discarded. The court ruled that the
Ministry of Finance should pay USD 10
million (out of USD 200 million initial
claim), which was also a good outcome.
It is curious to mention that to date Gad
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ния състав секрет а р - п р о т окол и с т.
Няма публика. Този
режим предполага
конфиденциалност,
която аз нямам причина да нарушавам.
Припомням
само
общоизвес тното,
в което съм бил
участник от първо
лице.
Да кажем няколко думи за арбитражното
дело
32 за проекта Белене.
Защо, например, обществения интерес
трябва да зависи от
ж у рн а л и с т и ч е с к а
интерпретация, а отговорните
лица да процеждат дребни подробности…
Tова на практика е делото с
най-голям размер, който е воден срещу България. Формално,
искът беше воден срещу НЕК,
но доколкото компанията е със
100% държавно участие, отговорността е за България. Когато
делото започваше, тогавашният
министър на икономиката Делян
Добрев извести: „Ние си наехме
една американска кантора, която
ни увери, че няма никакъв проблем. Ние въобще не се притесняваме от него“. Самоуверени
бяха и думите на министър СиZeevi have not taken the money awarded
in their favor yet.
We have defended the country via the
PA vs. EVN and CEZ, which consistently
filed cases against the state claiming large
sums. We have participated in Ceylan
Holding vs NEC, where the Turkish party
filed a case against NEC in connection
with the Agreement on Gorna Arda. We
advised NEC to lodge a counterclaim,
which had a serious effect because the
Turkish side was forced to give up and
was eager to reach an agreement in time.
You seem to be economical with the
details ...

- 25years-

меон Дянков, който каза: „Някакви руснаци ни завели иск. Ще
ги напляскаме и ще ходят“. За
съжаление, резултатът не беше
според очакванията (усмихва се
тъжно) – НЕК са осъдени да платят сума над 600 млн евро, а Държавата им отпусна заем в същия
размер.
При почти 300 страници решение, какви са вашите изводи
днес?
Решението е в очаквания за
толкова тежък казус обем. Може
да прозвучи смело, но за мен
първата и най-важната причина за тази загуба, е в избора на
I would not go into details, because
arbitration cases are heard in the
presence solely of representatives of
the parties involved, the arbitrators
appointed by the tribunal, and the
arbitral secretary. No audience. This
involves confidentiality, which I have no
reason to break. I can only recall what is
already publicly known but in which I
had a first hand experience.
Could you say a few words about the
Belene project arbitration? Why, for
example, should public interest depend on
journalistic interpretation while decision
makers be left to deal with trifle details?

защитник на българската кауза.
Действително, избраната американска кантора е с голям опит в
арбитражите производства, но
не и в спецификата на взаимоотношенията на страните от Източна Европа. С две думи, при избора на адвокат, следва да се държи
сметка и за народопсихологията
и манталитета на участниците в спора. Важно е основният
екип процесуални защитници да
бъде от същата националност: В
този смисъл Аржентина е доста добър пример: срещу тях, по
повод девалвацията на песото,
бяха заведени крупни искове от
световни компании, на основаThis is, infact, the largest scale case
ever filed against Bulgaria. Formally,
the claim was against NEC, but as far as
the company is 100% state owned, it was
ultimately a case against Bulgaria. When
it started the then Minister of Economy
Delyan Dobrev said: „We have hired an
American firm that has assured us there
would be no problem. We are not worried
about it.“ Minister Simeon Dyankov was
equally overconfident by saying: „Some
Russians have filed a claim. We will
spank them and they will walk away.“
Unfortunately, the outcome proved them
wrong (smiles sadly). NEC were ruled
to pay a sum of over 600 million euros,
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ние Вашингтонската конвенция
- в началото аржентинците наеха
големи адвокатски кантори, но в
хода на делата прозряха и постепенно си изградиха свои правни
екипи, които защитиха много
добре интересите на Аржентина.

Така местните кантори постигаха много по-добри резултати от
известните и прехвалени чуждестранни кантори. За това има
лесно обяснение - всички арбитражни дела, по които България
е страна, се водят по местното

which the state had to lend them.

taken into account. It is important for
the core team on the defense to be of the
same nationality. Speaking of which,
Argentina is a pretty good example: in
connection with the devaluation of the
peso, major claims by global companies
were brought against it on the grounds
of the Washington Convention. At the
beginning the Argentines hired big
international names to defend them
but in the course of proceedings it
dawned upon them and they built their
own legal teams who defended the
Argentinian cause very well. Thus local
firms achieved much better results than
renown foreign firms did. And there is an

A decision of nearly 300 pages…. What
conclusions can you draw today?
The decision’s length is relevant to
the complexity of the case. It may sound
bold to say, but for me the first and
foremost reason for this loss is the choice
of the legal defender for the Bulgarian
cause. Indeed, the US firm had extensive
experience in arbitration proceedings,
but was not familiar with the specifics
of the relations of Eastern European
countries. In a nutshell, when choosing
a lawyer the psychology and mentality
of the parties in the dispute should be

право. В 90 на сто от договорите
в арбитражните клаузи се залага
приложимото право да е българското.
Защо загубихме така фатално?
За мен, от това, което ми известно, става дума за резултат от
лошо събирани доказателства,
неправилно и пристрастно тълкувани, от непремерени действия на юристи, които не познават нашето право. Вече съм го
казал, но по това дело се оказа, че
секретаря-протоколист на арби- 33
тражния състав е руснак – това
е опасно, доколкото тази фигура
участва активно при изготвяне
на проекта за решение, а процесуалните представители на България са неглижирали този факт.
Чуждестранните адвокати сигурно са можели да го установят, но
те нямат този вид мислене. Дори
само този факт – секретар-протоколист от руски произход беше основание да се атакува по
реда на отмяната в Швейцария.
Нещо, което по необясними за
мен причини, не се направи. Не
е за пренебрегване и конфликта
на интереси който се появи при
адвокатите на НЕК – оказа се
че междувременно, в течение на
процеса те са поели глобалната
защита на Руската федерация по
най-голямото арбитражно дело
easy explanation for this: all arbitration
cases which Bulgaria is a party to should
remain under national law. In 90 percent
of the contracts arbitration clauses have
Bulgarian law as the applicable one.
Why did we suffer such a dramatic loss
then?
From what I know, I believe it was the
result of badly collected, improperly or
even biasedly interpreted evidence; of
understeered actions of lawyers who
were unfamiliar with our law. Let me
say it again: the arbitral secretary of the
tribunal was Russian – this should have
been acknowledged as dangerous, as
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в света до момента – това на
ЮКОС срещу Русия за колосалната сума от 50 милиарда.
Дали по големият клиент не
доминира в главите на тези
чужденци-наши адвокати?
Вие как мислите? Да не коментирам и факта, че те посъветваха нашата държава да
не иска отмяна в срока пред
Швейцарският
федерален
съд.
Тогава трябва ли да сме
доволни, че ни бяха опростени едни сериозни суми
от лихвите, които се трупаха
всеки изминал ден?
(усмихва се) Нещата щяха
да са доста различни, ако
бяхме започнали процедура по отмяна на арбитражно
решение, за което някои си
мислят, че е щяло да е много скъпо. Но това не е вярно.
Сумата за отмяната практически представлява едва една
десета от лихвата на ден,

far as the figure of the latter is actively
involved in the preparation of the draft
resolution. The legal representatives of
Bulgaria, however, neglected this fact.
The foreign lawyers could have easily
found it out in advance but they simply
lack this kind of thinking. This fact
alone – a secretary of Russian origin,
was sufficient to repeal in Switzerland.
Why this wasn’t done remains a
mystery to me. Another fact that was
overlooked was the conflict of interest
that occurred with NEC’s lawyers. In
the course of the case it became clear
that they had worked on the global
defense of the Russian Federation’s

която ни се трупаше. Ако ние
бяхме започнали такава процедура и бяхме оказали сериозен аргументиран обоснован
юридически подход за защита
срещу арбитражното решение, аз съм сигурен, че не само
щяха да ни опростят лихвите,
но щяха да дойдат на споразумение за половината от сумата, за която ни осъдиха да
платим. Чули ли сте за някое
арбитражно дело, по което да
има доброволно плащане като
в случая Белене.
Аз не се сещам, но след като
Гад Зееви след арбитраж още
не си е взел парите…
Така е, след като и той още
не си ги е взел. Ще ви кажа, кое
беше първото дело по което
България не плати. Срещу нас
заведоха иск за признаване решението тук, но искът беше неуспешен. Това беше делото на
гръцкия бизнесмен Кокалис,
срещу българския Спортен тотализатор. Това беше времето,

biggest arbitration case in the world
to date, that of YUKOS vs. Russia, for
the colossal sum of 50 billion. Does the
bigger customer not dominate in the
minds of these foreign lawyers of ours?
What do you think? Let alone the fact
that they advised our state not to seek
repeal of the deadline before the Swiss
Federal Court.
Should we be happy then that we were
forgiven serious amounts of interest that
had been piling up every day?
(Smiles) Things would have looked
quite differently had we started
proceedings for annulment of the

когато проф. Живко Сталев
беше в състава като арбитър
в Париж, и написа своето аргументирано особено мнение.
Тогава какви ли не приказки
се изговориха: как така няма
да изпълняваме Парижко арбитражно решение. Да, когато
има пороци, няма да го изпълняваме.
Трябва да кажа и на вашите
читатели, че от това неплащане, практически не пострада
нашата (българската) репутация. Последното решение,
по което България още не е
платила беше на Консорциума МАК/АДМАК срещу Летище София за изграждане
на полосата. Искът беше за
около USD 54 милиона. По
това дело не само до момента
не е платено, а се обжалва по
всички инстанции и Летището
продължава съдебните битки. Това означава нещо много
важно – България досега рядко е плащала доброволно по

arbitral award, which some think would
have been very expensive. Which,
however, is not true. The amount would
have equalled practically just onetenth of the daily interest which was
piling up. If we had started this process
and employed a soundly argumented
legal approach to protect against the
arbitration award, I am convinced that
not only would we have been forgiven
the interest, but also an agreement could
have been reached for half the amount
we were sentenced to pay. Have you
heard of any other arbitration case where
voluntary payment was made, as in the
Belene case?
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арбитражни решения. Това е
и масовата световна практика на големите корпорации и
държави, когато са осъдени
от арбитраж, с изключение на
решенията по Вашингтонската
конвенция, който се изпълняват принидително и веднага.
Решението по Белене обаче не
е от тях. Първото доброволно
и безпроблемно е плащането
по делото „Белене“. Аз нямам
обяснение защо така се случи.
Вашата кантора „Симеонов и Дерменджиев“ извършва консултации по договора с
Юрокоптер и в жълтата преса
се тръби за един фантастични суми. Кое е вярното и дали
министъра в оставка Ненчев,
който има проблеми с прокуратурата, ще трябва и за това
да отговаря?
Не смятам, че министър
Ненчев трябва да отговаря за
това си решение. Това е един
стар случай за договор на Министерството на отбраната
с Юрокоптер, за доставка на
военни хеликоптери Кугар и
Пантер. Договорът е от 2006та година, той през годините
е изпълняван, анексиран, предоговарян. Имало е допълнителна връзка с един офсетни
споразумения за изграждане
на бази от Юрокоптер в България. Това е една много сериозна юридическа база, в който

Not that I’ve heard of. Not even in the
Gad Zeevi case after arbitration...
True, even they have not received
their money yet. I can tell you which
the first case in which Bulgaria did not
pay was: a claim was filed against us for
recognition of the decision here, but the
claim was unsuccessful. That was the case
of Greek businessman Kokkalis against
the Bulgarian Sports Totalizator. At the
time prof. Zhivko Stalev was a member
of the arbitration panel in Paris so he
wrote a well-grounded opinion. All sorts
of comments were heard then: how come
we would not comply with the Paris
court award?! Yes, when it is wrong, we

will not comply.
Your readers will be interested to
understand that this non-compliance
and non-payment did not in reality
damage our (Bulgarian) reputation. The
latest decision on which Bulgaria was
sentenced to pay but hasn’t was MAK/
DMAK Consortium vs. Sofia Airport,
on the construction of the runway. The
claim was for about USD 54 million.
Not only has the amount remained
unpaid to date but also the decision has
been appealed at all possible instances
and the airport is continuing fighting
its legal battles. This has an important
implication -- Bulgaria has so far rarely

paid voluntarily awards. The first
voluntary and effortless payment was
and remains the Belene case. I have no
explanation why that happened.
Your firm Simeonov & Dermendjiev
is offering consulting services on the
Eurocopter contract and tabloids
trumpeted about outrageous legal service
fees. Is this true and will Minister under
resignation Nenchev, who is already
having issues with the prosecution, be
answerable for that as well?
I do not think Minister Nenchev
should be held responsible for this
decision. This is an old case of a contract

35

Арбитър или адвокат

влизат включително договори
с банки, които са финансирали
и т.н. Министерството е имало
визия да се приключи този въпрос, защото през годините е
имало суми за разплащане. Конкурсът на МО беше в рамките на
обществените поръчки, който е
започнал още от времето на министър Найденов, защото освен
всичко трябваше да има правен
анализ и да е ясно, дали има смисъл да се отива към арбитраж по
този спор. На конкурса ние бяхме общо 9 кантори от които 4
36 – международни. Всичката документация по този конкурс е качена на сайта на МО. В резултат
ние спечелихме, като на практика нямаше нито едно възражение
или жалба срещу нашият избор.
В една медия излезе, че министър Ненчев е платил на Вашата
кантора 2 и половина милиона
за правния анализ и за евентуалното процесуално представителство…
Сам разбирате, че това е невъзможно – за правен анализ 2 млн
и половина лева. Това е толкова
пресилено, че представлява явна
спекулация и злонамерено действие. В предмета на поръчката
беше включено изискването адвокатите, които правят анализа да
бъдат в състояние (да имат опит и
капацитет) да поемат евентуално
процесуално представителство.
concluded between the Ministry of
Defense and Eurocopter for the supply of
Cougar and Panther military helicopters.
The original contract was signed in 2006
and was implemented, annexed and
renegotiated many times over the years.
Additionally, this was interlinked with
offset agreements for the construction of
various sites by Eurocopter in Bulgaria.
This is a complex legal base which even
includes contracts with the financing
banks. The Ministry had the vision to
finalize this issue because there had been
outstanding amounts over the years.
The public procurement announced by
MoD was started at the time of Minister

Адвокатът-летец

Правният анализ, който е сравнително публичен, при условията
на Закона за достъп до информация, показва огромни несъответствия между договореното
и изпълненото от Юрокоптер.

Тези несъответствия предполагаха Министерството да предяви
претенция към Юрокоптер. Арбитражният процес се развива
много интензивно, той ще е наймалко три години и е разделен на

Naydenov, because apart from other
things, a legal analysis was needed to see
if it would make sense for the ministry
to seek arbitration in this dispute. Nine
legal firms bid for that including 4
international ones. All documentation
in this competition is accessible to the
public on the website of the Ministry of
Defense. In the end t was us who got the
procurement and there was no objection
or appeal against that.

You do understand this can’t be true
– 2.5 million leva for legal analysis. It‘s
so far-fetched that it is clearly gross
speculation and malicious action. The
subject of the contract contained a
requirement that lawyers who do the
analysis should be able, i.e. have the
experience and capacity to represent
the client in a would-be litigation. The
legal analysis, which is relatively public
as subject to the Access to Information
Act, showed huge discrepancies between
what had been agreed and what was
implemented by Eurocopter. These
inconsistencies prompted the Ministry
to file a claim against Eurocopter. The

The media came out with the news that
Minister Nenchev has paid your firm 2.5
million for the legal analysis and possible
litigation…

Арбитър или адвокат

етапи. Съгласно нашата оферта,
плащанията на хонорарите са в
съответствие с тези етапи и освен
минимума за разноски, останалите плащания са под условия и
зависят от резултата на едно или
друго действие. Всичко е във времето и е под условие. Това дело е
точното толкова сложно, колкото
е делото за Белене. Защото пак е
в арбитража в Париж, пак имаме
един куп документация. Само за
сравнение ще ви кажа че разходите по делото Белене за българската страна са € 27 милиона, а вие
ми говорите, че са бомбастични
разходи под € 1 милион.
Тогава да кажем какви са разходите на руската страна по това
дело, при положение, че тя е
ищец?
По делото Белене руската страна има признати разходи от € 17
милиона. Това и мен ме изненадва, при положение, че ищецът
винаги има много повече работа в процеса. Ние като странаответник дължим € 27 милиона
разноски, а те като ищец - € 17
милиона. Странно е, да.

това ни позволява Адвокатско
дружество S&D да разполага с
опит и експертиза, които систематично сме натрупвали, развивали и надграждаме ежедневно.
В началото споменахте, че сте
уникално и различно дружество – защо тази увереност?
Защото сме екип, в който всеки е личност и това не е пречка,

без усилия и по дълбоко вътрешно убеждение, да работим като
една-единствена машина, изключително и само в интерес на каузата на клиента, без конюнктурни отклонения. Ние не сме само
колеги, но и приятели, имаме
общи интереси извън работата
като най-много обръщаме внимание на спорта – караме ски,
играем тенис, сърфираме.
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Арбитър ли сте повече или
адвокат?
И двете. И както вече казах
преди, именно това ни е силата.
Казвам нашата сила, понеже ние
сме екип от 10 човека и сме заедно повече от 20 години. Именно
arbitration process is evolving fast, yet it
will take at least three years to complete
and is divided into stages. Under our
offer, payment of fees is in accordance
with these stages. There are guaranteed
minimum to cover our expenses, but all
other fees are conditional and depend on
the outcome of one action or another.
Activities are negotiated in time and are
subject to conditions. This case is just as
complicated as is the case for Belene.
Then let’s mention the expenses for the
Russian side in this case, given that it was
the plaintiff
In the case of Belene the Russian side

Високо, високо

got awarded € 17 million on expenses
incurred. I was surprised too, given
that the plaintiff has a lot more work
and costs in the process. We owed € 27
million on expenses as the respondent,
whereas theirs were estimated at a mere
€ 17 million as the plaintiff. Odd enough,
yes.
In the beginning you mentioned that
you are a uniqueand different company.
Why this confidence?

Because we are a team of individuals,
which does not prevent us from
working as one; we achieve that easily
and based on deep inner conviction,
exclusively in the interest of the cause
of the client with unweavering focus,
regardless of the circumstances. And
because we are not only colleagues
but also friends; we have common
interests outside of work and pay
special attention to sports – we go
skiing, surfing and play tennis.

Арбитър или адвокат

В „Симеонов и Дерменджиев“ сме адвокати
с чувство за интегритет и почтеност
Ана Велкова и Васил Байчев
Taka наречената „съдебна реформа“
е наименование на нещо, което интересува сякаш само политиците. Съдебната
реформа е нравствена категория, която
единствено зависи от морала, знанието,
отдадеността, дисциплината и почтеността на хилядите юристи, които ежедневно се
занимават с прилагане на закона - съдии,
адвокати, юрисконсулти, прокурори, следователи, полицаи. Понеже никъде в закона не е забранено да се пишат качествени
и аргументирани решения, както го правят
много от съдиите; никъде не е забранено да
38 се подготвят адвокатите за всяко съдебно
заседание; участниците в процеса трябва да
са партньори за разкриване на обективната истина и за получаване на справедливо
решение, според нормите на правото, а не
воюващи групи. Познаваме адвокатурата
буквално от началото на прехода - тогава
водещи бяха знанието, морала и интелекта
- сега не е съвсем така. За съжаление има
колеги, които използват само „званието“,
без съдържанието на професията „адвокат“.
Приемствеността и традицията са тези
характеристики, които позволяват да се
върви напред. В „Симеонов и Дерменджиев“ сме адвокати с чувство за интегритет

и почтеност, за нас каузата на клиента е
мисия. За да защитим тезата си, че професионалистът да е преди всичко човек, ние
работим за множество обществено значими каузи. Една от тях е правото на Европейския съюз - нещо, което продължава
да звучи екзотично за по-голямата част от
юристите, въпреки че тази година се навършват 10 години от членството ни в ЕС:
нашият офис подпомага активно дейността на Българска асоциация за Европейско
право, председателствана от Александър
Арабаджиев, съдия в Съда на Европейския

съюз.
Същевременно, от няколко години, с
успех, създаваме предпоставки за обединение на юристите от всички сфери на правото чрез спорт - най-вече тенис на корт
(правим турнири в София, Бургас, Хасково, на които участват не само адвокати, но
и съдии, прокурори, нотариуси), а от тази
година - организираме групово каране на
ски, а за това лято сме планирали двудневна колоездачна обиколка из ниската част
на Стара планина. Ана е от учредителите
на Спортен клуб Адвокат.

At Simeonov & Dermendjiev we are lawyers
with a sense of integrity and honesty
Ana Velkova and Vasil Baychev
The so called „judicial reform“ is a name
standing for something that only politicians
seem to be interested in. A judicial reform
is a moral category that solely depends
on the morality, knowledge, dedication,
discipline and integrity of the thousands
of lawyers involved in implementing the
law daily: judges, attorneys, solicitors,
prosecutors, investigators, police officers.
This is so because the law does not prohibit
judges from writing quality reasoned
decisions, and most judges do so; it does
not prohibit attorneys from preparing for
every hearing; participants in the process
must be partners aiming at obtaining
the truth and reaching a fair decision
according to the norms of law, and not

opponents at war. We know what attorneys
were like when we started, literally at the
transition period: unlike today they were
professionals led by knowledge, morality
and intellect. Unfortunately, today there
are colleagues who only use the attorney’s
„title“ without the content which the legal
profession involves.
Continuity and tradition is what
helps us move forwards. At Simeonov &
Dermendjiev we are lawyers with a sense
of integrity and honesty and the customer‘s
cause is our mission. Being professional
means being human above all, which is
why we work on many socially important
causes such as EU law for instance, which
still sounds exotic to most lawyers,

although it has been a decade already
since the country is a EU member. Our
office actively supports the activities of the
Bulgarian Association for European Law,
chaired by Alexander Arabadjiev, judge at
the Court of the European Union.
At the same time we work for uniting
lawyers from all walks of the profession
through sports, tennis in particular; we
organize tournaments in Sofia, Burgas,
Haskovo which are open to attorneys,
judges, prosecutors and notaries alike. This
year we are starting a group skiing event,
and for the summer we have planned a
two-day cycling tour around the lower part
of the Balkan mountain. Ana is among the
founders of the Sports Club of the Attorney.

Консултация

Последните промени
в Кодекса на труда
въведоха европейски
правила за командироване
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Величка Микова, юрист

С

последните промени в
Кодекса на труда (КТ) бе
приет нов чл.121 а, който урежда командироването и
изпращането на работници и
служители в рамките на предоставяне на услуги. На практика
в глава V, раздел X на КТ бяха
транспонирани правилата на Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15
май 2014 година за осигуряване
на изпълнението на Директива
96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на
предоставянето на услуги,както
и за изменение на Регламент

(ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество
посредством Информационната система за вътрешния пазар
(„Регламент за ИСВП“) в българското законодателство.
Промените са обнародвани
в брой 105 на „Държавен вестник“ от 30 декември 2016 т.
Директива 96/71/ЕО изисква
българската държава да въведе
задължителни правила за минимална закрила, които трябва да
се спазват в приемащата държава от работодателите, командироващи работници за временно
извършване на работа на тери-

торията на държавата членка,
в която се предоставят услуги,
отнасящи се до: максимална
продължителност на работата
и минимална продължителност
на почивката, минимални платени почивни дни, минимални
ставки на заплащане, включително ставки за извънреден
труд, условия за предлагане на
работници за наемане на работа, в частност от предприятия
за временна работа, здраве,
безопасност и хигиена на работното място, защитни мерки
по отношение на условията за
наемане на работа на бременни
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жени или родилки, деца и
младежи и равно третиране
на мъжете и жените и други
разпоредби за недискриминация.
Именно
Директива
2014/67/ЕС изисква в националното законодателство да
има пакет от мерки, които
гарантират по-добра защита
на командированите работници в рамките на предоставяне на услуги, борба с
т.нар. „социален дъмпинг“ и
по-прозрачна и предвидима
40 правна рамка за доставчици
на услуги. Тя цели подобряване на процеса на прилагане и изпълнение на практика
на Директива 96/71/ЕО, като
въвежда правила за административно сътрудничество и
контрол между компетентните
органи на държавите членки,
административните изисквания
към доставчиците на услуги и
мерките за контрол на национално ниво.
Уредени са както случаите на
командироване и изпращане
от Република България в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава
– страна по Споразумението за
Европейското
икономическо
пространство, или в Конфедерация Швейцария, така и командироването и изпращането
на работници от някоя от посочените държави в България.
С последните промени на
уредбата за командироване се
премахва съществуващото в
чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда изискване страните да уговарят поне същите минимални
условия на работа като тези в
приемащата държава, само когато срокът на командироване е
по-дълъг от 30 календарни дни.
С това предложение се цели да
се избегне евентуално налагане
на административни наказа-

ния на български доставчици
на услуги, когато в приемащата държава не е въведен такъв
минимален срок. По този начин
се разширява и
обхватът на социална закрила на
командированите
работници и служители.
Законът изрично определя, че
командироване
или изпращане на
работник или служител в рамките
на предоставяне
на услуги, е възможно само при
условие, че съществува трудово
прав о отношение
между работодателя и работника
или служителя за
целия период на
командироването
или изпращането,
каквото е изискването на Директива 96/71/ЕО.
С Кодекса на

труда се въвежда изискване
в случите на командироване
или изпращане от Република
България в друга държава –
членка на Европейския съюз,
в друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария страните по
трудовото правоотношение
да уговорят за срока на командироването или изпращането най-малко същите
минимални условия на работа, каквито са установени за
работниците и служителите, изпълняващи същата или
сходна работа в приемащата
държава. Предвижда се условията и редът за командироване или изпращане да се
определят с наредба на Министерския съвет.
Въвежда се и промяна в ре-
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жима на заплащането на командировъчните пари. Към настоящия момент разпоредбата на
чл. 121, ал. 5 от Кодекса на труда предвижда, че условията на
заплащане в приемащата държава в случаите по ал. 3 и 4 не
включват заплащането на пътни, дневни и квартирни пари по
българското законодателство. С
предлагания законопроект тази
алинея се отменя, като изрично
се уточнява, че при командироване по смисъла на чл. 121а, ал.
1, т. 1 и изпращане по смисъла
на чл. 121а, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда на лицата се дължат само пътни пари, уредени
в посочената по-горе наредба на
Министерския съвет.
В глава осемнадесета „Трудови спорове“ са записани разпоредби, уреждащи възможността
на работници или служители,
командировани или изпратени

на територията на Република
България, да предявяват искове
срещу своя работодател, когато
са претърпели вреди поради неспазване на минималните условията на работа, предвидени в
чл. 121а, ал. 5 от Кодекса на труда. Исковете могат да бъдат предявявани и след прекратяване
на трудовото правоотношение.
Новост е и солидарната отговорност при веригите от подизпълнители, като се урежда,
че когато работодателят е подизпълнител, исковете за неизплатените на работника или
служителя минимални възнаграждения могат да се предявяват и срещу изпълнителя,
на който работодателят е пряк
подизпълнител, или солидарно
срещу работодателя и изпълнителя. В тези случаи отговорността на изпълнителя се ограничава до правата на работника

или служителя, произтичащи от
договорните отношения между
изпълнителя и работодателя.
Тези искове са подсъдни на съда
по мястото, където работникът
или служителят временно полага или е полагал труда. С тези
промени в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на чл. 11 и 12 от Директива 2014/67/ЕС и се разширява
възможността за защита на правата на командированите или
изпратените в Република България работници и служители.
Визпълнение на изисквания- 41
та на Директива 2014/67/ЕС се
предвижда закрила за работниците или служителите, които са
предявили иск поради неспазване на минималните условия
на работа. Те ще бъдат защитени от всякакво неблагоприятно
третиране на това основание от
техния работодател. Предоставя се също възможност на
синдикалните организации и
техните поделения по искане на
командированите или изпратените работници или служители
да ги представляват като пълномощници пред съда. Те обаче
не могат да сключват спогодби,
да признават искове, да се отказват, да оттеглят или да намаляват исканията на работниците и служителите и да получават
суми за сметка на представляваните лица, освен ако бъдат
изрично упълномощени за това,
какъвто е и сега действащият
режим на представителство по
чл. 45 от Кодекса на труда.
В изпълнение на Глава III и
Глава VI от Директива 2014/67/
ЕС, в Кодекса на труда се създава Глава двадесета „Административно сътрудничество чрез
Информационната система на
вътрешния пазар и трансгранично изпълнение на наложени
имуществени санкции и глоби“.
Предвижда се Изпълнителна
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агенция „Главна инспекция по
труда“ да осъществява безплатно административно сътрудничество чрез Информационната
система на вътрешния пазар с
компетентните органи на другите държави-членки на Европейския съюз, държави – страни по
Споразумението за Европейско
икономическо
пространство
или Конфедерация Швейцария. Инспекцията по труда ще е
компетентна и за получаването
и изпращането чрез Информационната система на вътреш42 ния пазар на искания за събиране на вземания по наложени
имуществени санкции или глоби за нарушения на трудовото
законодателство относно командироването и изпращането
на работници или служители в
рамките на предоставяне на ус-

луги.
Уредени са видовете административно сътрудничество,
включително изпращането и
получаването на документи
чрез Информационната система
на вътрешния пазар, с компетентните органи на други държави и сроковете, в които ще се
осъществява то.
Регламентирано е и изпълнението на влезлите в сила актове,
изпратени с искане за събиране
на вземане чрез Информационната система на вътрешния пазар, с които компетентните органи на друга държава-членка
на Европейския съюз, държава
– страна по Споразумението
за Европейско икономическо
пространство или Конфедерация Швейцария налагат имуществена санкция или глоба,

включително такси и лихви,
на български работодатели за
нарушения на трудовото законодателство относно командироването или изпращането на
работници или служители.
Събирането ще се осъществява по реда на реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс от Националната агенция
за приходите, като Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ остава компетентна за
обмена на информация чрез Информационната система на вътрешния пазар с компетентните
органи на другите държави.
За гарантиране на правото на
защита на доставчиците на услуги изрично се въвеждат основанията за отказ за изпълнение
на влязъл в сила акт. В допълнение към това се предвижда при
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постъпило уведомление чрез
Информационната система на
вътрешния пазар за обжалване
на акта, с който е наложена имуществената санкция или глоба,
Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ да спира
изпълнението до постановяване на решение по въпроса от съответната компетентна институция или орган в държавата, в
която е издаден актът.
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е компетентна за изпращането на
влезли в сила наказателни постановления, с които са наложени глоби или имуществени санкции на работодател по
чл. 121а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2
за нарушения на трудовото законодателство относно командироването или изпращането

на работници или служители в
рамките на предоставяне на услуги, чието изпълнение не може
да бъде извършено на територията на Република България.
Тези наказателни постановления се изпращат заедно със събраните суми от Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по
труда“ до компетентния орган
на държавата по регистрация на
работодателя или на предприятието, което осигурява временна работа, с искане за събиране
чрез Информационната система
на вътрешния пазар.
С преходните и заключителните разпоредби на КТ се прави
промяна и в чл. 6а от Кодекса за
социално осигуряване, за да се
осигури съответствие с изменените разпоредби на Кодекса на
труда.

Изменя се и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
с което за публични вземания
са признават финансови административни санкции и/или
глоби, включително такси и начисления, наложени от компетентните органи или потвърдени от административните или
съдебните органи на държави
– членки на Европейския съюз
или, когато е приложимо, от съдилища за трудови дела на държави – членки на Европейския
съюз, във връзка с неспазването
на изброените европейските ре- 43
гламенти.
На 6.01.2017 г. бе обнародвана
в Държавен вестник и Наредба
за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на
предоставяне на услуги.

Мониторинг

Наблюдението над
българското правосъдие
остава и през 2017 година
44

Е

вромониторингът върху българското правосъдие и вътрешни работи остава поне
до края на 2017 г. Това стана ясно
от изявление на зам.-генералния
секретар на Европейската комисия с ресор „Механизъм за сътрудничество и проверка“ Параскеви
Миху, направено по време на нейна
среща с представляващия Висшия
съдебен съвет Димитър Узунов,
председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и главния
прокурор Сотир Цацаров.
Съобщението на Съдебния съвет
се казва: „Г-жа Миху съобщи, че
предвид предстоящото на Република България председателство на Европейския съюз, Европейската комисия има намерение да подготви
по-рано мониторинговия доклад
за 2018 г.“ Това обаче означава, че
поне през цялата следваща година
България ще е под наблюдение.
Премиерът в оставка Бойко Борисов на няколко пъти обещаваше
да започне разговори с Брюксел за
евентуално отпадане на наблюдението. През март 2016 г. той заяви,
че до година и половина-две България ще започне да води разговори

за отпадане. За същото настоява
и Висшият съдебен съвет, а председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер
заяви, че негова лична цел е мониторингът да отпадне до края на
мандата му.
Именно в тази връзка Миху е
призовала при посещението си в
София представителите на съдебната ни система да съдействат за
изпълнение на заявеното от Юнкер
обещание. Тя е отбелязала, че са необходими големи усилия от страна
на съдебната власт, за да се запази
постигнатото и да се върви напред.
„2016 година е положителна за
промените в правосъдието“, казва
Миху, цитирана в прессъобщението на ВСС.
Тя е попитала как ще бъдат при-

ложени препоръките на експертния
екип от петима прокурори от европейски страни, изготвил независим
анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата и на
нейната независимост. Представителят на ЕК е поискала становище
какво е необходимо за ускоряване
на процеса на реформиране на съдебната власт и открои значението
на сътрудничеството между съдебната, изпълнителната и законодателната власт. Миху се е интересувала и от предстоящия избор на
нов състав на ВСС и конкретно на
парламентарната квота в него.
Узунов е представил становището на пленума на ВСС, според което
евромониторингът трябва да бъде
снет. Мотивите му са, че през изми-
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налото десетилетие ВСС е постигнал напредък и е създал ясни критерии и стандарти на кадровата си
политика. Като пример той е посочил въведеното конкурсно начало
в процедурите за младши магистрати, при първоначалното назначаване, при преместване и повишаване,
в кариерното израстване.
Представляващият ВСС е акцентирал на промените при атестирането, дисциплинарната практика и
установяването на етични стандарти. Отбелязано е, че през посочения
период съдебната реформа често е
била използвана от политиците с
различна цел, най-вече популистка,
като в обществото постепенно се е
формирала и представа за корумпирана, некомпетентна и неработе-

ща съдебна власт.
Узунов е коментирал и приетия
график и започналата подготовка
за провеждане на избор за нов състав на ВСС от магистратската квота през май и юни. Той е обърнал
внимание и на необходимостта от
взаимодействие между съдебната,
законодателната и изпълнителната
власт при предстоящото създаване
на нова Съдебна карта. Той апелира законодателната и изпълнителната власт да преосмислят необходимостта от приемането на изцяло
нов НК и НПК. Той е заявил,че
това правителство е осигурило необходимия за провеждане на реформите в съдебната система бюджет.
Главният прокурор Сотир Цаца-

ров е посочил, че е реалистично да
се мисли за излизане от евромониторинга до края на мандата на ЕК,
но сътрудничеството следва да продължи с един по-динамичен подход, съчетан с мисии, подобни на
тази в прокуратурата. Той е поставил като приоритети за продължаване на реформата в съдебната
система приемането на нов НПК
и НК,, промяната на Съдебната
карта и укрепването на Антикорупционното звено.
Според председателя на
ВКС Лозан Панов обаче е
необходимо евронаблюдението да продължи,
защото доверието на 45
обществото в правосъдната власт не е
достатъчно високо.
Относно съдебната
власт Панов е откроил необходимостта от промени
в НК и НПК, както от
продължаване на реформите в съдебната система за връщане на доверието на обществото в нея.
Еврокомисията няма да отмени
действието на механизма и за Румъния тази година и прекратяването му ще зависи от действията на
новото правителство и парламент
в страната, заяви пак зам.-генераленият секретар на ЕК Параскеви Миху при посещението си в
Букурещ. Миху разговаря с новия
румънски министър на правосъдието Флорин Йордаче, съобщи
електронното издание „Романия
инсайдър“, цитирано от в. „Сега“.
След разговорите Йордаче заяви,
че Румъния е изпълнила всички
изисквания на механизма и че има
достатъчно основания наблюдението над страната да бъде отменено
през лятото.
Миху обаче е на друго мнение. Тя
настоява, че мониторингът няма
да бъде отменен тази година и че
докладът за 2016 г., който се очаква
в последната седмица на януари показва, че страната е напреднала, но
и че е направила крачки назад.
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Почти
неприлично
предложение
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Емилиян Малезанов
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огато споменах пред приятели, че съм имал възможност скоропостижно да се
оженя за една американка и да
замина за Калифорния, те с ужас
ме попитаха къде ми е акълът.
Отговорих им просто: „На мястото си.“
Как стигнах до тази повратна
точка в живота? Съвсем ненадейно. Един петък взимам сутринта
на път за офиса една колежка, а
тя - като стар, закоравял, пристрастен вестникар - чете някакъв
дневен парцал (никога не съм чел
вестници и продължавам дори
като издател да ги презирам). Та
тя ми чете в колата обява - „Емиграция в САЩ за мъж, неженен,
материално осигурен, владеещ

английски - спешно“. Бре да му се
не види! Отговарям на условията
като по поръчка. Ала кой да ти
вярва на вестникарски истории,
работата не чака и забравям за
случая.
Не щеш ли, същия следобед,
на връщане, колежката отново
се урежда да я карам. И ми вика:
„Защо не се обадиш, пък да провериш що е туй?“
И решавам да звънна. Насреща вдига някакво момиче, чийто
първи въпрос още по телефона е
дали отговарям на изискванията. Отвръщам й, че инак едва ли
бих се обадил. Тогава ми казва, че
обявата е от името на американка и тя иска да се види с кандидатите, един вид - интервю. Още

е твърде горещо, едва четири следобед в началото на август, така
че предлагам след шест вечерта.
Тогава обаче някаква майка щяла
да води сина си там и последно се
разбираме за седем. Вися дълго
под хладен душ за освежаване
след жежкия ден, на тръгване купувам две рози - за американката
и за българката, явно домакиня
в случая, и се отправям към едно
ново блокче в Лозенец.
Вратата отвън е заключена,
звъня отдолу. Българката слиза
да ми отвори, качваме се в един
мезонет, където ме запознава с
Триша. Американката безцеремонно почва да ме разпитва:
- Какво образование имате?
- Компютърен инженер.
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- О, няма да имате проблем да си
намерите подходяща работа в Калифорния.
И аз знам, че там е царството на
компютрите и компютърджиите.
Едва ли обаче на балканджиите
без зелена карта…
- А какво работите?
- Издател.
- Е, и издателският бизнес процъфтява там.
Сигурно, но в този издателски
бизнес има големи акули, а ние тук
сме дребни като хамсийки.
- Знаете ли, вие сте първият,
48 който говори добре английски.
Комплиментът е колкото неочакван, толкова и шокиращ. Аз самият съм го учил на книга, никога
съм бил в англоговоряща страна,
така че си представям какви са
били останалите, отзовали се на
обявата!
- Вие с много ли кандидати разговаряхте вече? - питам.
- От сутринта не сме преставали, идват горе-долу на всеки половин час - вметва българката.

- Какво е финансовото ви състояние? - връща ме към сериозния
разговор Триша.
Разпитва ме така десетина минути.
После мацето - защото, за разлика от очакванията ми, американката се оказва хубавелка, тъмноруса,
синеока, горе-долу като мен, може
би с около пет или повече години
по-млада - ми казва за какво става
дума. Бях готов за какви ли не ужасии, допускайки разни сектантски
или други чалнати истории, за
каквито бях слушал или дори помирисвал. Случаят обаче е далеч
по-обикновен и най-вече съвсем
допустим - за какъвто можеше да
се предположи по обявата.
- Готова съм да се омъжа за вас
- заявява смело и все така безцеремонно Триша.
Приемам предложението с подобаващо за ситуацията достойнство - с мълчание.
- И сключването на брака трябва да стане тук, в България, до две
седмици, защото след това трябва

да си замина за Калифорния - продължава невъзмутимо да говори
тя, а аз също така невъзмутимо да
я слушам. - Оттам моят адвокат ще
ви изпрати съответните документи, с които ще можете да заминете
за Щатите, за да дойдете при мен,
като ви се осигурява право на работа.
За малко да повярвам в приказките и добрите феи.
- След като пристигнете, ще ви
помогна да си намерите подходяща
работа и самостоятелно жилище.
- Самостоятелно?
- Да, ще живеем отделно и всеки
ще може да прави каквото си иска
- да има пълна свобода, защото
на практика няма да имаме нищо
общо един с друг освен брака. Защото той ще е само на хартия. Без
право на вмешателство в живота
на другия. Без полови контакти.
- Как да разбирам това?
- Без каквото и да е сношение
помежду ни. Иначе всеки ще си
има собствен сексуален живот без
ограничения. Е, ще се виждаме от
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време на време, за да сме чисти за
пред властите - в случай на евентуално разследване. Все пак трябва
да се познаваме донякъде, да знаем
цвета на косите и очите на другия
и така нататък, малко биография
имам предвид. Точно за тази цел е
и изискването да можем да се разбираме на английски - иначе как
бихме стигнали дотам?
- Любовта е не е само сляпа, а
често и няма.
- Владеенето на езика е от значение и за намирането на добра
работа. След три години ще бъдете вече американец и тогава ще се
разведем. После, стига да желаете,
можете да се ожените за друга, а
също, ако искате, да си останем
приятели.
След тези разяснения Триша ме
изглежда изпитателно, за да прецени дали съм налапал въдицата.
Продължавам да не реагирам бурно - целият съм в слух в очакване
на продължение. Не може да няма
такова. Както в приказките, идва
ред и на злата магьосница. Често е
същата. И без нужда от маска.
- И накрая трябва да добавя подема отново американката съвсем спокойно, - че за да съм готова
да направя всичко това, естествено очаквам да получа нещо насреща. Услугата, ако можем да я наречем така, не е безплатна, а си има
своя цена - десет хиляди долара.
Пет при сключване на брака в България и пет при пристигането ви
в САЩ. В „договора“, изготвен от
адвокатът ми в Калифорния, всичко ще е указано точно…
Тоест, мисля си, кой кому какво
дава и най-вече не дава, плюс как
ще плащам: толкоз при сватбата,
толкоз при явяване в каторгата,
след още шест месеца нови вноски
и така нататък - явно ще трябва да
я издържам през тези три години.
Да не споменавам, че ако Триша
вече е пресметнала колко бих припечелвал с моите амплоа, може да
ми пие кръвчицата до второ при-
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шествие. Благодарение на пресата,
която подценявам, са добре известни американските закони за
разводи и присъжданите издръжки на съпруги. С една дума, пусни
я под одъра, та да ти се качи на главата...
Очаквайки въпреки скептицизма си, че мирише на венчило, бях
купил, както вече споменах, цветя. Изваждам скритите досега в
куфарчето ми розички и давам по
една и на двете - на американката
и на домакинята, която според мен
навярно ще е кандидатка за кума.
Отново се оказвам недостижим в
класацията - засега.
- И аз съм готов да се оженя - отвръщам на свой ред и наблюдавам
Триша. Не изглежда изненадана
- нали тъкмо това очаква, ала все

пак е видимо поласкана.
- Но не проформа, а за истинска
съпруга. Така че ще е странно да
се развеждам с хубава жена, за да
търся друга.
- Да, тук наистина има ирония съгласява се тя.
Минавам в настъпление и започвам на свой ред да я разпитам,
откъде е, какво е правила.
- Какво ли не - бях момиче на
рецепцията на една фирма, после
гледах болни и недъгави в един
старчески дом, по едно време дори
барманка.
- Като студент и аз съм работил
като барман - подмятам и преценявам бързо: явно е пенкелер, а в
Калифорния се намира каква ли не
работа. - А как стигнахте до България?
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- Продадох си колата, беше още
нова, за да събера пари, и с група приятели дойдохме в Европа.
Стигнахме до Черно море, някакви
познати ни бяха препоръчали българските курорти като хубави и
евтини. Другите си тръгнаха преди
два месеца, аз останах…
Предполагам, че междувременно е надушила как българите са
готови да си плащат за „непостижими“ неща, а едно от тях са заветните Щати. И е решила да заработи - май в последния момент,
че го иска толкоз спешно. Каквато

няма да имате проблеми с работата и с изплащането на издръжката.
Пък донякъде си приличаме, такива руси, синеоки…
„… и наивни а ла Холивуд“ - ми
иде да добавя…
- … и лесно може да се допусне,
че се привличаме, в резултат на
което сме се оженили толкова бързо. Какво ще кажете?
- Както вече споменах, аз също
искам да се оженя, може и за вас.
Но сигурно съм твърде голям романтик, за да търся любов. Освен
това емиграцията за мен никога

Усмихнат до уши, уверен в чара си
на гларус сваляч, определено оптимист, вярващ в неминуемия си
успех. Де всички българи да бяха
уверени и оптимисти като него!
Или може би бяха именно такива
в международните си сношения…
Повече не се чухме. Навярно са
се появили още доста други лапнишарани и току-виж й се отворил парашутът. Най-малкото с пет
хиляди долара. Чиста печалба, ако
американски съд не признае брака
в България и младоженецът не успее да замине. Само че той едва ли

младичка изглежда, може да изиграе този номер още три-четири
пъти и да си живее от рента. Що
да се прави, като другите могат да
скитат където си искат по света,
а българите са ограничени. Защото напук на приказката, че с пари
всичко се постига, в някои случаи
се искат още визи, зелени карти,
богати чичовци в Америка... Или,
разбира се, много пари.
Сякаш в отговор на тези мои
разсъждения Триша прекъсва разказа за патилата си, за да ми напомни отново, че има вариант и с
„мнима съпруга“:
- Вижте само колко добре се нареждат нещата - вие владеете отлично английски, професията ви
е търсена и добре платена, така че

не е била цел, още по-малко срещу
пари - тях съм ги инвестирал в дом,
кола, фирма в България. - Лицето
на Триша започва да се издължава.
- Иначе разбирам бизнеса, който
предлагате, както и вашата лична
цел, без да се обиждам, нито пък
искам да обиждам вас. Всеки има
право да си търси каквото желае в
живота. Само че аз не проявявам
интерес в случая.
- Жалко, засега сте най-подходящият - усмихва се тъжно-лукаво
Триша. - Ако размислите, можете
да ми се обадете пак.
- И вие на мен - подавам й визитка на сбогуване, - в случай че не
намерите друг.
Тръгвам си и на вратата се разминавам със следващия кандидат.

ще разбере, че го е сполетяло помалкото зло. Защото загубата му
навярно ще е доста по-голяма, ако
все пак стигне до Щатите...
В резюме, за ужас на някои тъй
наречени мои приятели, акълът ми
си е на мястото. Не в слънчева Калифорния, където от напичане сигурно би се изпарил, а тук, в България. Защото трябва ли да приемам
такова почти неприлично предложение? Ако Триша или някоя друга даваше $10 бона, да се прежаля
и да я последвам. Но да ми иска тя от мен, без дори да „пусне“ (гювеч или както се казва там) - тая
няма да стане! Не и с мен. Въпреки
че съм българин…
Така че здравей и сбогом, Калифорния!
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Îñâåí ñ àáîíàìåíò â ðåäàêöèÿòà, âå÷å ìîæå äà
ñè ãàðàíòèðàòå ñïîêîéñòâèå ïðåç öÿëàòà ãîäèíà

Каталожен номер:

428

Äèðåêòåí àáîíàìåíò ïðåç
http://www.dobipress.bg/search.php
â èíòåðíåò

Òåìàòèêà: ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈ ÈÇÄÀÍÈß È ÓÑËÎÂÈß ÍÀ ÒÐÓÄ
Òèï íà èçäàíèå: ñïèñàíèå
Êàòàëîæåí íîìåð: 428
Áðîé èçäàíèÿ â ãîäèíà: 10
Áúëãàðñêî èçäàíèå: Äà
ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß: Äâóåçè÷íî ïðàâíî ñïèñàíèå ñ âàðèàíòè íà
áúëãàðñêè è íà àíãëèéñêè åçèê. Ñúçäàäåíî çà äà áúäå â ïîìîù íà ìàãèñòðèòå,
àäâîêàòèòå, áèçíåñà è îáùåñòâîòî. Çà åäíà ãîäèíà ùå ïîëó÷èòå 10 áðîÿ îò
ñïèñàíèåòî, êîä çà îíëàéí ïëàòôîðìàòà íà de facto legal ïëþñ äîñòúï äî àâòîðñêèÿ
àðõèâ; Àáîíàòèòå ïîëçâàò ïðåôåðåíöèàëíè óñëîâèÿ çà ñàéòà ñ áàíåð çà ïðåäñòàâÿíå
íà ñâîé àäâîêàòñêè ïðîôèë èëè ïðåäïî÷èòàí ôèðìåí ïðîôèë.

Êóðèåðñêàòà ìðåæà íà Äîáè ïðåñ ïîêðèâà ñëåäíèòå ãðàäîâå:Ñîôèÿ, Áëàãîåâãðàä,
Áóðãàñ, Âàðíà, Âåëèêî Òúðíîâî, Äîáðè÷, Êàðëîâî, Ëîâå÷, Ïàçàðäæèê, Ïàíàãþðèùå,
Ïåðíèê, Ïëåâåí, Ïëîâäèâ, Ðóñå, Ñòàðà Çàãîðà, Õàñêîâî, Øóìåí, ßìáîë.
Çà àáîíàìåíòè èçâúí òåçè ãðàäîâåòå, äîñòàâêèòå ñå èçâúðøâàò äî òðè ðàáîòíè äíè è
ñå íà÷èñëÿâàò ïîùåíñêè ðàçõîäè.

«ÉÂËºÇÂ¿ÁºÉÊº¼È»ÂÁÇ¿ËÂÈ»Ó¿ËÌ¼È

»ÊÈÃ  ½È¾ÂÇº www.defactolegal.bg

«ÉÂËºÇÂ¿ÁºÉÊº¼È»ÂÁÇ¿ËÂÈ»Ó¿ËÌ¼È

Castling at
the Constitutional Court

»ÊÈÃ  ½È¾ÂÇº www.defactolegal.bg
interview

«ÉÂËºÇÂ¿ÁºÉÊº¼È»ÂÁÇ¿ËÂÈ»Ó¿ËÌ¼È

»ÊÈÃ  ½È¾ÂÇº www.defactolegal.bg

Prof. Ivan Todorov:
Provocation to Bribe
Should not Be Punished

«ÉÂËºÇÂ¿ÁºÉÊº¼È»ÂÁÇ¿ËÂÈ»Ó¿ËÌ¼È

Prof. Ognian Gerdjikov
It’s Time We Had
Wise Governance

»ÊÈÃ  ½È¾ÂÇº www.defactolegal.bg Ð¿ÇºÅ¼

«ÉÂËºÇÂ¿ÁºÉÊº¼È»ÂÁÇ¿ËÂÈ»Ó¿ËÌ¼È

»ÊÈÃ  ½È¾ÂÇº www.defactolegal.bg Ð¿ÇºÅ¼
Last
ast minut
minute
miinute
t

Списание за право, бизнес и общество

брой 6

. 2016 . година 2 . www.defactolegal.bg . цена: 5 лв.

Списание за право, бизнес и общество

брой 7

. 2016 . година 2 . www.defactolegal.bg . цена: 5 лв.

Списание за право, бизнес и общество

брой 8

. 2016 . година 2 . www.defactolegal.bg . цена: 5 лв.

¾¼«Ì¿ÎºÇÍ½ÍÒ¿¼
ÉÊº¼ÅÙ¼ºÓËÔ¾ÊÍÀÇÂÄ
Çº¾¼ÈÄºÌËÄÈ¾ÊÍÀ¿ËÌ¼È
rÍ½ÍÒ¿¼ ©ºÊÌÇÖÈÊÂs

1

The wide market of legal services
By their deeds we shall know them
¾¼Åº¾ÂÆÂÊ©¿ÇÄÈ¼

©ÊÈ»Â¼
¼¾ÈËÌÔÉº
¾ÈÂÇÎÈÊÆºÐÂÙ

©Êº¼ÈÌÈ
ÇºÈÌÉÍËÄ
Ç¿Ë¿ÁºÇÍÅÙ¼º
1

©Êº¼ÇÂÄºÁÍËÂ
ÈÌ»Ô¾¿Ó¿ÌÈ

©¿ÇËÂÈÇÂÊºÇ¿
ÉÊ¿Á½

§È¼ÉºÄ¿Ì
¾¿Åº¼¤«

©ÈÅÒº¾¿ÆÈÇËÌÊÂÊºÌ
ÉÊÈÌÂ¼ÅÈÒÂÁºÄÈÇÂ

©ÊÈ»Å¿ÆÂÌ¿
¼ÉÊÈÄÍÊºÌÍÊºÌº
ËÌº¼ºÌ¼Ë¿ÉÈ¼Â¾ÂÆÂ

¦Â½ÊºÐÂÙÌº
¾ÊºÆºÉÊº¼È
ÂÈ½Êº¾Â

§ºËÅ¿¾Ù¼ºÇ¿ÌÈ
ËÆ¿À¾ÍÇºÊÈ¾¿Ç
¿Å¿Æ¿ÇÌ¼«

ª¿ËÌºÊÌ
Çº¾¿ÅÈÌÈ
Áº¾ÀºÆÂÂÌ¿

¡º¿¾Çº
ÈÌËÌÊ¿ÅÙÇº
ÄºÊÂÄºÌÍÊº

©¤½ÔÆÀÂ
ÈÌÍÁºÄÈÇ¿ÇÂ
»¿ÁÁºÄÈÇÂÙ

«ÌÊºËÌÇºÌº
Ê¿ÎÈÊÆº

fÉÊÂÅËÄÈÌÈ¼ÔËÌºÇÂ¿s
Çº»ÔÅ½ºÊËÄÂÙ
ÁºÄÈÇÈ¾ºÌ¿Å

Михаил
Екимджиев:
Антитерористичният
закон е мракобесен

Правото
си е право,
интересите
са си интереси

Културата на
мафията се шири
в управленската
класа

Случаят „Бююк“
– не e епизод, а
системен проблем
за България

Правни
стандарти
на Европейския
съд

Единодушно
срещу
„задължителното“
парно

Да внимаваме
с един нов
антитерористичен
закон

Д-р Таня Бузева:

Мислим заедно с клиента
ISSN 2367-833X

©Êº¼ÈËÔ¾Â¿
¼ÈÌ¼È¾

Медиацията алтернатива
за хуманно
решение

ISSN 2367-833X

ª¿ÎÈÊÆºÌº¼¦ª
¿È»Ê¿Ñ¿ÇººÄÈÇÙÆº
ÉÊÂ¿ÆËÌ¼¿ÇÈËÌ

ISSN 2367-833X

¢ÆºÅÂÒºÇË
ÉÈÉÊº¼ÄºÌº
f«Â¾¿ÊÈ¼s"

услуги
р
р на юридическите
Широкият пазар
Широкия

По делата ще
ги познаете

Заради Брекзит английските
адвокати няма да могат да
практикуват в България
,661;

¢ÆÂ½ÊºÇÌÂÌ¿
Ç¿Ëº¾Â¼¿Ñ
ÁºÈÌËÌÊ¿Å

ª¦¡
¦´ª¨©ª¥§¢
,661;

¾ÂÇ
Ì¼ÔÊ¾¿
Ç¿À¿ÇÁºÄÈÇ

¬ª§¨¬¨
¢¡¤±§
¨¤§¬¨ª
§¨¢§¬

ÉÊÈÎ¨½ÇÙÇ¿Ê¾ÀÂÄÈ¼

,661;

¿Á¿Å¿ÄÌÊÈÇÇÈ
ÉÊº¼ÈËÔ¾Â¿ÇÙÆº
Ê¿ÎÈÊÆº

,661;

ª¨¤
©ÊÈÎ¢¼ºÇ¬È¾ÈÊÈ¼
¤¨§«¬¢¬°¢¨§§¢¹ ©ª¨¨¤°¢¹¬¤´¦
©¨¤©§«§¤¡
«´

©´ª¢
©ª¢¨ª¢¬¬
«´§
ª®¨ª¦

Петвалентни
обвинения

Белене - дела
и пак дела

Справедливостта
в храма на
българското право

Юбилей на
българска
кантора

