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Настоящата декларация е по повод  РЕШЕНИЕ № 3033 ПО ПРОТОКОЛ № 73 ОТ 

06.11.2020 г. НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, с което се образува 

дисциплинарно производство срещу адвокат Меглена Хари Гунчева – 



председател на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Хасково за това, че 

при условията на продължаващо системно неизпълнение на Решение 

№2265/10.01.2020 г., взето с Протокол №55, и Решение №2462/8.05.2020 г., 

взето с протокол №64 на Висшия адвокатски съвет, да преведе дължимите и 

събрани ежемесечни вноски към Висшия адвокатски съвет на адвокатите от 

колегията към 1.07.2020 г . 

По така повдигнатото обвинение е насрочено заседание на състав на Висшия 

дисциплинарен съд на 26.02.2021 година от 9,30 часа. 

Това действие е показателно за неограничените, репресивни и напълно 

безконтролни правомощия на Висшия адвокатски съвет, който е взел решение да 

повдигне дисциплинарно обвинение срещу председател на адвокатска колегия, защото 

си е позволил да бъде критичен към пълното му бездействие и защото е изпълнил 

изричните решение на Общото събрание на адвокатите в страната от м. февруари 2020 

година и на Общото събрание на Адвокатска колегия-Хасково за непревеждане на 50% 

от събрания членски внос за Висшия адвокатски съвет, взети в знак на протест срещу 

формираната политика на този Висш адвокатски съвет! 

Ние, адвокатите от Адвокатска колегия – Смолян категорично и безусловно 

изразяваме пълната си подкрепа за адвокат Меглена Хари Гунчева, която представлява 

адвокатите от Адвокатска колегия-Хасково и действа съобразно взетите от тях решения 

в качеството им на назависими и самоуправляващи се адвокати! 

Напомняме, че със 163 гласа „против“ и 50 гласа „за“, за първи път в историята на 

Българската адвокатура, отчетът за дейността на настоящия  състав на Висшия 

адвокатски съвет, не бе приет от най-висшия форум в лицето на Общото събрание на 

адвокатите от страната, проведено през м. февруари 2020 година!!! 

 Всички членове на Висшия адвокатски съвет,  които сте гласували (при 

наличието на един единствен глас „против“) тези СРАМНИ ЗА БЪЛГАРСКАТА 

АДВОКАТУРА РЕШЕНИЯ, НЯМАТЕ МОРАЛНОТО ПРАВО да инициирате 

дисциплинарна отговорност спрямо който и да е български адвокат, след 

като САМИЯ  ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НЕ ИЗПЪЛНЯВА РЕШЕНИЯТА НА 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ КАТО ВЪРХОВЕН ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА 

АДВОКАТУРА И СЛЕД КАТО ДОВЕРИЕТО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТОЗИ СЪВЕТ 

Е СНЕТО!!! 
За повдигнатите обвинения лична отговорност НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТЪРСЕНА 

от председателя на АК-Хасково адвокат Меглена Гунчева, която е отличен и безупречен 

професионалист, дългогодишен активен участник в работата на Адвокатурата, всеотдаен 

и отговорен човек, с висока морал, без извършени каквито и да е нарушения както на 

Закона за адвокатурата, така и на Етичния кодекс на адвоката! 

Така взетото решение отново сочи и на безпринципната политика на Висшия 

адвокатски съвет: 

1.                  Доколкото Председателят на Висшия адвокатски съвет отговаря по 

силата на изричната норма на чл.124 ал.2 от ЗА за изпълнението на решенията на Общото 

събрание на адвокатите от страната, включително и за взетото такова на 22.02.2020 

година, съгласно което „Висшият адвокатски съвет в едномесечен срок следва да 

отмени Решение №481/12.01.2018 г. по Протокол №13/2018 г. от заседание на Висшия 

адвокатски съвет, с което Висшият адвокатски съвет е увеличил месечните вноски на 

адвокатите към Висшия адвокатски съвет от 10,00 лв. на 20,00 лв.“ и след като адв. 

Ралица Негенцова  на заседание на ВАдвС е гласувала против изпълнението на същото 

решение, то това нейно поведение представлява дисциплинарно нарушение. Въпреки 

горното от страна на Висшия адвокатски съвет е отказано образуването на 

дисциплинарно производство срещу адв. Ралица Негенцова. 

2.                  По напълно аналогично дисциплинарно производство за 

непревеждане на 50 % от членския внос, Висшият адвокатски съвет е отказал да повдигне 



дисциплинарно обвинение на друг председател на адвокатска колегия съгласно Решение 

№ 3032 по протокол № 73 от 06.11.2020 г. на Висшия адвокатски съвет.  

  

Посоченият частен случай всъщност е показателен за системния проблем, 

заложен в настоящата уредба на Адвокатурата съгласно действащия Закон за 

адвокатурата, предоставящ неограничена и безконтролна власт в ръцете на 15 членове 

на Висшия адвокатски съвет, които определят съдбата на 14 000 български адвоката, без 

да има механизъм за тяхното отзоваване и контрол върху вземаните от тях решения, 

обвързващи цялата общност и даващо насока на развитие на Българската адвокатура. 

Случаят е показателен и за крайно осакатената уредба на дисциплинарното 

производство, позволяващо закономерно същото да се превръща в инструмент за 

репресия на неудобните на някому колеги и разчистване на лични сметки. 

Адвокатурата трябва да осигурява на българския адвокат спокойно упражняване 

на професията му в изпълнение на конституционната му функция - да защитава правата 

и законните интереси на гражданите и стопанските субекти. Това е невъзможно ако един 

функционално ненужен „елит” преценява дали даден адвокат следва да бъде наказан или 

не! 

Основната конституционна функция на българските адвокати е да ЗАЩИТАВАТ 

правата на гражданите, законните интереси на стопанските субекти и да бъдат ГАРАНТ 

за съществуване на гражданското общество в Република България. Ние сме естествен 

КОРЕКТИВ на съдебната система и изпълнителната власт. За осъществяването на тези 

функции Конституцията на Република България в разпоредбата на член 134 е дала право 

на Адвокатурата да е „свободна, независима и самоуправляваща се”. 

Без адекватен устройствен закон за Българската адвокатура горното е 

невъзможно! 

А без Българската адвокатура не е възможна и адекватно функционираща 

съдебна система! 

  

ЕТО ЗАЩО С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ: 
1.                   Призоваваме ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НЕЗАБАВНО 

ДА ОТМЕНИ решението си и оттегли повдигнатото дисциплинарно обвинение 

срещу председателя на АК - Хасково - АДВОКАТ МЕГЛЕНА ГУНЧЕВА. 
2.                 Призоваваме всеки един Адвокатски съвет на Адвокатските 

колегии в страната, както и сдружения на адвокати писмено да изразят и публично 

да оповестят позицията си по повод повдигнатото дисциплинарно обвинение срещу 

адвокат Меглена Гунчева като председател на АК-Хасково; 
3.                 Призоваваме всички адвокати да подкрепят настоящата позиция 

на адвокати от Адвокатска колегия-Смолян. 
 

 

  ПОДКРЕПИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА: 

1 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШОПОВ 

2 АНАСТАС ИВАНОВ АНАСТАСОВ 

3 МАРГАРИТА ПЕТРОВА ШОПОВА-МОНЕВА 

4 ИВАНКА ВАСИЛЕВА СИВЕНОВА 

5 ДИМИТЪР МАРКОВ СТОЙЧЕВ 

6 БОГДАНА ГЕОРГИЕВА ПЕЧИЛКОВА 

7 НЕЛИЯ КОСТОВА МАРИНОВА-ЯНКОВА 

8 СТОЯН ДИМИТРОВ МАРЕВ 

9 ЙОРДАН ЯВОРОВ ИВАНОВ 



10 ЧАВДАР НЕДЕВ МАРЕВ 

11 НЕДКА ВАСИЛЕВА ПАКУЛЕВА  

12 ТОНКА ЛЮБЕНОВА ДИНЧЕВА 

13 ДИМИТЪР СТОЯНОВ МАРЕВ 

14 НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА 

15 КОСТАДИНКА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА 

16 АНАСТАС ТОДОРОВ БАДЕВ 

17 ПЕТЪР СТЕФАНОВ МИРЧЕВ 

18 НЕНКО ЛАЗАРОВ ДЕДЬОВ  

19 АНИ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА 

20 НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА СТАМБОЛОВА 

21 СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ КАРАГЯУРОВ 

22 ВЕСЕЛА ЛАЗАРОВА ПАШАЛИЕВА 

23 БОЙКО МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ 

24 АЛЕКСАНДРА КИРЧОВА КИРОВА 

25 ЕВЕЛЕНА МИТКОВА МОЛОВСКА 

26 ДИМИТЪР НИКОЛОВ КИСЬОВ 

27 ВИХЪР РУМЕНОВ РОДОПСКИ 

28 НЕДЯЛКА ВАЛЕНТИНОВА МАРГАРИТОВА 

29 ГРИГОР НИКОЛОВ ДЖАНГАЛОВ 

30 РУМЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ИСОВА 

31 ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДАСКАЛОВА-РАДЕВА  

 


