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ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ 

 “КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ” 

България, София - 1000     тел.  +359 2 980 10 92 

ул. “Калоян ” 8, ет. 4                 e-mail: coa@abv.bg 

 

 

До 

Висшия адвокатски съвет 

 

О Т Ч Е Т 

 

За дейността на Фондация 

„Център за обучение на адвокати 

„Кръстю Цончев“ за периода 

01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

 

 

 Уважаеми дами и господа членове на Висшия адвокатски съвет, 

На основание чл. 9, ал. 3 Наредба № 4/2006 за поддържане и 

повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския 

съюз (Наредба №4), представяме на вниманието Ви за утвърждаване 

Годишен отчет за дейността и Годишен финансов и счетоводен отчет на 

Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. 

 

 I. Въведение 

 Съгласно чл. 122, ал. 1, т. 9 от Закона за адвокатурата 

поддържането и повишаването на квалификацията на адвокатите е 

правомощие на Висшия адвокатски съвет, което e предвидено по 

решение на Висшия адвокатски съвет да се осъществява чрез Център за 

обучение на адвокати (чл. 28, ал. 2 ЗА). 

 Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 4/2006 г. на ВАдвС за 

поддържането и повишаването на квалификацията на адвокатите и 

адвокатите от европейския съюз (Наредба № 4/2006 г.) Центърът за 

обучение на адвокати е юридическо лице с нестопанска цел – фондация 

за осъществяване на дейност в частна полза, с учредител Висшия 

адвокатски съвет. 

  Като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза Центърът 

за обучение на адвокати е вписан в ТРРЮЛНЦ като фондация с 

наименование „ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ – КРЪСТЮ 

ЦОНЧЕВ“ (ЦОА „Кръстю Цончев“). 
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 II. Обучителна дейност 

 Обучителната дейност на ЦОА са осъществява въз основа на 

планове и програми, изготвени от ЦОА и одобрени предварително за 

съответната година от Висшия адвокатски съвет (чл. 9, ал. 2 от Наредба 

№4). 

 Неразделна част от програмите и плановете за обучение са 

примерните списъци на теми и обучители, дали съгласие да провеждат 

обучения през съответната година. Принципът е самите теми да се 

предлагат от обучителите, за да може всеки обучител да предложи това, 

което най-добре би представил. Списъкът се оповестява на сайта на ЦОА 

и регулярно се изпраща на адвокатските колегии в страната. Примерният 

списък има изцяло информативен характер и има за цел по-скоро да 

ориентира адвокатските съвети при избора им на теми и лектори, а не да 

ги ограничава. 

 Всяка колегия може да предложи свои идеи за теми и да посочи 

лектори, които предпочита, а ЦОА предприема всички необходими 

действия, за да удовлетвори тези искания. 

 Съгласно утвърдените от Висшия адвокатски съвет учебен план, 

програми за обучение и финансови възможности, Центърът за обучение 

на адвокати „Кръстю Цончев” е извършил дейността си през 2021 г. в 

следните основни направления: 

 

1. Семинари в помещенията, предоставени на Центъра от 

Висшия адвокатски съвет, гр. София, ул. „Калоян” № 8, ет. 4, както 

и онлайн семинари (през Facebook или Zoom) 

Темите на курсовете, организирани за адвокатите в помещенията на 

Центъра, се избират по инициатива на членовете на УС, както и според 

предложенията, които адвокатите лично отправят до ЦОА посредством 

попълване на анкетните карти, раздавани на всеки участник преди всяко 

обучение. Тези анкетни карти съдържат както възможност адвокатите да 

посочат предпочитани теми и лектори, така и въпроси, свързани с 

тяхната лична оценка на курсовете, проведени до момента в Центъра. 

Обученията са съобразени с утвърдените от Висшия адвокатски съвет 

учебен план и програми за обучение.  

През периода са проведени общо 85 обучения и мероприятия. В 

условията на пандемията от COVID-19, е утвърдена хибридна форма на 

провеждане на семинарите – както с ограничен присъствен капацитет на 

място в помещенията на ЦОА (когато мерките го позволяваха), така и 

чрез излъчване на живо на Фейсбук страницата ни и архивиране на 

записите от обученията в Е-библиотека. Информация за проведените 
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семинари, с посочени теми и лектори, са подробно изложени в 

Приложение № 1, в което са включени и съвместните семинари на ЦОА 

със Софийска адвокатска колегия. 

 

2. Семинари в страната, организирани съвместно с 

адвокатските съвети 

Темите на курсовете, организирани съвместно с адвокатските 

съвети в страната, се избират по предложение на  колегиите, които се 

отправят до Центъра за обучение на адвокати по електронен път. Преди 

началото на всяко шестмесечие ЦОА се обръща към ръководствата на 

всички колегии с молба да посочат предпочитани теми за семинари, 

както и евентуално конкретни приоритетни лектори и дати за обученията.  

 През периода са проведени 22 обучения съвместно с адвокатските 

колегии в страната. След нормализирането на епидемичната ситуация, 

заявените и планирани семинари ще бъдат проведени присъствено. 

Конкретните семинари, теми и лектори са подробно изложени в 

Приложение № 2. 

 Очевидно броят на проведените обучения (85 в ЦОА и 22 в 

колегиите) е крайно недостатъчен, предвид въведеното задължение за 

адвокатите да участват годишно в не по-малко от 8 учебни часа (чл.8, ал. 

1 от Наредба № 4), на което задължение кореспондира задължението на 

Висшия адвокатски съвет, чрез ЦОА, да обезпечи това обучение. 

 С оглед посочените данни Управителния съвет на Центъра за 

обучение на адвокати е предвидил през 2022 г. да се провеждат обучение 

не по-малко от четири пъти седмично в ЦОА (отделно от кръгли маси, 

конференции и пр.) и не по малко от три обучения за адвокатските 

колегии в хибридна форма, така че да може по-голям брой адвокати да се 

включат в обученията. 

 

3. Съвместни онлайн курсове с програма HELP на Съвета на 

Европа 

През настоящата календарна година проведените курсове 

съвместно с Европейската програма за обучение на юридически 

специалисти по права на човека (програма HELP) на Съвета на Европа, 

преведени и адаптирани за български адвокати, са общо 4.  
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• На 28.01.2021 г. беше открит курсът на тема: „Детско правосъдие и 

права на децата“ с общо 20 участници, който се състоеше от 9 модула и 

беше с продължителност от около 3 месеца. 

• На 17.06.2021 г. беше открит курсът на тема: „Борба срещу 

расизма, ксенофобията, хомофобията и трансфобията“ с общо 33 

участници, който се състоеше от 6 модула и беше с продължителност от 

около 2 месеца. 

• На 30.09.2021 г. беше открит курсът на тема: „Убежище и права на 

човека“ с общо 67 участници, който се състои от 5 модула и е с 

продължителност от около 2 месеца. 

• На 14.10.2021 г. беше открит курсът на тема: „Международно 

сътрудничество по наказателни дела“ с общо 44 участници, който се 

състои от 5 модула и е с продължителност от около 2 месеца. 

III. Научноизследователска дейност 

През 2021 г. беше завършен първият етап от 

научноизследователската дейност на Центъра за обучение на адвокати 

„Кръстю Цончев“ по следните направления:  

1. Анализ на становищата и исканията на Висшия адвокатски 

съвет пред Конституционния съд на Република България за периода 

2010 – 2019 г.: 

Изследването е извършено от екип в състав: Емилия Недева – 

адвокат от Пловдив, Снежана Стефанова – адвокат от Пловдив, Златка 

Стефанова – адвокат от София, и Иглика Василева – адвокат от София, с 

научен ръководител Даниела Доковска – адвокат от София и е 

финансирано изцяло от бюджета на ЦОА по перо „Изследователска 

дейност“. 

 Целта на изследването е да се анализират всички производства 

пред Конституционния съд за периода 2010 – 2019 г., по които има 

участие Висшият адвокатски съвет – като вносител или чрез изразено 

становище. Чрез изследването се осъществява една от формите за 

осигуряване на публичност в дейността на Висшия адвокатски съвет по 

конституционните дела и се дава възможност да се прецени 

резултатността на тази дейност. 

 За нуждите на изследването са проучени 66 конституционни дела, 

от които 65 бр. са решени, а по 1 бр. към датата на извършване на 

изследването не е било постановено решение. Използваният метод е 

анализ на документи. Като инструмент на изследването е разработен 

въпросник, който се използва за регистрация на информацията по всяко 

едно дело. 
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По проучените 66 дела предмет на обсъждане от Конституционния съд са 

били 288 разпоредби на нормативни актове, които са анализирани 

поотделно, за да се стигне до крайните изводи. 

А. За изследвания период Висшият адвокатски съвет е взел участие 

по 66 конституционни дела. По 61 от тях Висшият адвокатски съвет не е 

вносител на искането – 10 тълкувателни (по чл. 149, т. 1 от 

Конституцията), и 51 – за установяване на противоконституционност и 

несъответствие с общопризнатите норми на международното право и с 

международните договори, по които Република България е страна (по чл. 

149, т. 2 и т. 4 от Конституцията). 

 По 5 дела Висшият адвокатски съвет е вносител на искането.  

Б. От 61 дела, по които Висшият адвокатски съвет не е вносител на 

искането:  

По 42 дела Висшият адвокатски съвет е поддържал исканията (по 4 

дела с различни от вносителя аргументи), по 9 дела е поддържал 

исканията частично, по 10 дела не е поддържал исканията. 

Респ. в 69 % от случаите Висшият адвокатски съвет е поддържал 

исканията, в 15 % ги е поддържал частично, в 16 % не ги е поддържал. 

В 9,5 % от делата, по които Висшият адвокатски съвет е поддържал 

исканията, е излагал аргументи, различни от тези на вносителя. 

В. От 61 дела, по които Висшият адвокатски съвет не е вносител на 

искането: доводите на Висшия адвокатски съвет са възприети изцяло от 

Конституционния съд по 24 дела, частично – по 17 дела, не са възприети 

– по 19, все още няма решение по 1 дело. 

По 4 от 19 дела, по които не са възприети от мнозинството, 

доводите на Висшия адвокатски съвет са възприети в особени мнения, а 

по 1 от тези 19 дела са възприети от половината съдии при непостигнато 

мнозинство (по-долу всички тези дела са включени в групата на делата, 

по които становището на Висшия адвокатски съвет не е възприето – 32 

%). Така всъщност в малко над 20 % от случаите, когато 

Конституционният съд не се е съгласил с аргументите на Висшия 

адвокатски съвет, тези аргументи все пак са възприети в особени мнения 

на отделни съдии, а в един случай – и от половината състав на 

Конституционния съд в самото решение, без обаче да е постигнато 

мнозинство. 

Респ. в 40 % от делата, по които Висшият адвокатски съвет не е 

вносител на искането, доводите на Висшия адвокатски съвет са 

възприети изцяло от Конституционния съд, в 28 % от делата доводите на 

Висшия адвокатски съвет са възприети частично от Конституционния 

съд, в 32 % от делата доводите на Висшия адвокатски съвет не са 

възприети. По 1 дело все още няма решение. 

Обобщено: в 68 % от делата, по които Висшият адвокатски съвет 

не е вносител на искането, доводите на Висшия адвокатски съвет са 

възприети изцяло или частично от Конституционния съд. 
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Г. От 5 дела, по които Висшият адвокатски съвет е вносител на 

искането, по 2 дела искането е уважено изцяло, по 1 – частично, и по 2 

дела е отхвърлено. 

Респ. 40 % от исканията са уважени изцяло, 20 % - частично, 40 % са 

отхвърлени. 

По 2 от 5-те дела Конституционният съд е възприел доводите на Висшия 

адвокатски съвет изцяло, по 1 дело – частично, по 2 дела – не ги е 

възприел. 

Респ. в 40 % от случаите Конституционният съд е възприел изцяло 

доводите на Висшия адвокатски съвет, в 20 % ги е възприел частично, в 

40 % – не ги е възприел изобщо. 

Обобщено: в 60 % от делата, по които Висшият адвокатски съвет е 

вносител на искането, исканията на Висшия адвокатски съвет са уважени 

изцяло или частично.  

Д. От общо 66 анализирани дела по 1 дело все още няма решение, 

но в решените 65 дела доводите на Висшия адвокатски съвет са 

възприети изцяло от Конституционния съд по 26 дела, частично – по 18 

дела, а не са възприети по 21 дела. 

Респ. в 40 % от делата доводите на Висшия адвокатски съвет са 

възприети изцяло от Конституционния съд, в 28 % от делата доводите на 

Висшия адвокатски съвет са възприети частично от Конституционния 

съд, в 32 % от делата – не са възприети. 

Обобщено: В 68 % от всички дела доводите на Висшия адвокатски 

съвет са възприети изцяло или частично от Конституционния съд.  

 Уточнение: Посоченият по-горе анализ е направен въз основа на 

аналитично проучване на исканията на вносителите и на становищата на 

Висшия адвокатски съвет по тях, на исканията на Висшия адвокатски 

съвет и на решенията Конституционния съд по делата.  

 Резултатите са изразени в количествени характеристики.  

Те нямат и не могат да имат за цел да дават качествена оценка на 

посочените по-горе актове.  

Следва например да се отбележи, че сред отхвърлените становища 

на Висшия адвокатски съвет е и това по к. д. № 10/2015 г. (Зл. № 27), 

образувано по искане на главния прокурор за обявяване на 

противоконституционност на чл. 29, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и на чл. 30, ал. 1 от 

Закона за адвокатурата – относно уважението, което се дължи на 

адвоката, и проверките, които извършват адвокатските съвети по сигнали 

на адвокати за проявено неколегиално отношение към тях от страна на 

представители на съдебната власт. Обявяването на 

противоконституционност на разпоредба, която съществува още в Закона 

за адвокатурата от 1925 г., и досега не може да намери разбиране сред 

адвокатите в страната, а Висшият адвокатски съвет не би могъл да 

поддържа такова искане по самопонятни причини. Обстоятелството, че 

становището на Висшия адвокатски съвет е споделено само в едно 
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особено мнение, ни най-малко не омаловажава сериозните юридически 

доводи, изложени в него.  

Следва още веднъж да се подчертае, че по 4 от 19 дела – малко над 

20 % от случаите, когато Конституционният съд не се съгласява с 

аргументите на Висшия адвокатски съвет – тези аргументи все пак са 

възприети в особени мнения на отделни съдии, а в един от случаите – и 

от половината състав на Конституционния съд в самото решение, без 

обаче да е постигнато мнозинство. Тези дела са включени в групата на 

делата, по които становището на Висшия адвокатски съвет не е 

възприето (32 %), но свидетелстват, че доводите на Висшия адвокатски 

съвет са били възприети като убедителни от част от конституционните 

съдии. 

Анализът показва, че Висшият адвокатски съвет трябва твърде 

внимателно да прецизира исканията си, за да повиши успеваемостта на 

исканията, които се инициират от Висшия адвокатски съвет. 

За целта смятаме за удачно да бъде създадено анализаторско звено 

към Висшия адвокатски съвет, което да проверява за 

конституционосъобразност новоприетите закони, включително когато се 

касае за изменения и допълнения на закони. 

Висшият адвокатски съвет е един от субектите, макар и с 

ограничени правомощия, по чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република 

България, който може да сезира Конституционния съд за установяване 

противоконституционност на закона и това правомощие следва да се 

усъвършенства. 

 

2. Анализ на становищата и исканията на Висшия адвокатски 

съвет по тълкувателни дела пред или с участието на Общото 

събрание на Наказателната колегия на Върхвония касационен съд: 

Изследването е извършено от екип в състав: Снежана Стефанова – 

адвокат от Пловдив, Златка Стефанова – адвокат от София и Иглика 

Василева – адвокат от София, с научен ръководител Даниела Доковска – 

адвокат от София, което е финансирано от бюджета на ЦОА по перо 

„Научноизследователска дейност“ 

 Целта на изследването е да се анализират всички тълкувателни 

решения на Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на 

Върховния касационен съд за периода (2010 – 2109 г.), по които има 

участие Висшият адвокатски съвет – като вносител или чрез изразено 

становище.  

 За нуждите на изследването са проучени 38 тълкувателни дела, от 

които по 3 дела няма произнасяне, към момента на приключване на 

изследването. 
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Използваният метод е анализ на документи. Като инструмент на 

изследването е разработен въпросник, който се използва за регистрация 

на информацията по всяко едно дело.  

 По проучените 38 тълкувателни дела предмет на обсъждане от 

ОСНК са били 123 въпроса. 

 Или, общо в анализа са включени 116 въпроса, на които ОСНК е 

дало отговор с разглежданите тълкувателни решения. Не са включени 7 

въпроса, поставени по трите тълкувателни дела, по които все още няма 

произнасяне.  

 А. Анализът установява следното.  

= По 94 от поставените 116 въпроса ОСНК е възприело изцяло 

становището на Висшия адвокатски съвет – т.е. в 81 % от случаите. 

= По два от поставените 116 въпроса тълкуването на ОСНК е 

съвпаднало частично със становището на Висшия адвокатски съвет – т.е. 

2 % от случаите. 

= На 20 от поставените 116 въпроса ОСНК е дало отговори, изцяло 

противоположни на тезата на Висшия адвокатски съвет – т.е. в 17 % от 

случаите.  

По 14 от тези 20 въпроса обаче е имало особени мнения, 

застъпващи същото тълкуване, каквото е подкрепял Висшият адвокатски 

съвет, т.е. в 70 % от случаите, в които ОСНК се е произнесло противно на 

тезата на Висшия адвокатски съвет, някои от съдиите са споделили 

становището на Висшия адвокатски съвет.  

Така само по 6 от 116 въпроса нито един съдия от ОСНК не е бил 

на становището, подкрепяно от Висшия адвокатски съвет (по-малко от 5 

%). 

 Б. Уточнение: Посоченият по-горе анализ е направен въз основа на 

аналитично проучване на становищата на Висшия адвокатски съвет по 

поставените на тълкуване въпроси и съответно на решенията на ОСНК по 

делата. 

 Резултатите са изразени в количествени характеристики. 

 Те нямат и не могат да имат за цел да дават качествена 

характеристика на посочените по-горе становища и тълкувателни 

решения.  

 Следва още веднъж да се подчертае, че в 81 % от случаите 

становищата на Висшия адвокатски съвет са възприети изцяло, а в 2 % от 

случаите са възприети частично, т.е. в 83 % от случаите становищата на 

Висшия адвокатски съвет изцяло или частично са възприети от ОСНК.  

Освен всичко в 70 % от случаите, когато ОСНК не е възприело 

становището на Висшия адвокатски съвет, то е било възприето в 

особените мнения на съдии от ОСНК. Това означава, че доводите на 

Висшия адвокатски съвет са били възприети като убедителни от част от 

съдиите.  



 9 

Като изцяло неприемливи са възприети доводите на Висшия 

адвокатски съвет в по-малко от 5 % от случаите (по 6 от 116 въпроса). 

Този показател също е белег за много висока ефективност на 

становищата на Висшия адвокатски съвет по тълкувателните дела пред 

ОСНК.  

3. Социологическо изследване сред адвокатите съвместно с 

Българския институт за правни инициативи и Социологическа 

агенция „Глобал Метрикс“, чиито цели бяха: 

 Да провери степента, в която е засегната адвокатската 

професия от COVID кризата; 

 Да проучи мнението на адвокатите за възможната държавна 

подкрепа на адвокатската практика в условията на пандемия; 

 Да провери как адвокатите възприемат институционалното и 

социално позициониране на професията; 

 Да генерира идеи за справяне с  най-често срещаните 

проблеми в адвокатската практика и в организацията на 

адвокатурата. 

Резултатите от изследванията можете да видите тук. 

 

 IV. Сътрудничество с Националния институт на правосъдието 

На 26.11.2021 г. беше проведена работна среща между 

Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю 

Цончев“ и директора на Националния институт на правосъдието г-жа 

Миглена Тачева. В рамките на срещата беше обсъдено желанието на 

Центъра за обучение на адвокати за сътрудничество между двете 

институции при осъществяване на обучителни дейности, които могат да 

допринесат за изграждане на съвременния облик на българската съдебна 

система и да издигнат престижа на юридическата професия в 

обществото. 

В резултат на срещата и усилията на Управителния съвет на ЦОА в 

тази насока, в портала за електронно обучение на НИП е обособен 

раздел, наречен „е-Читалня за адвокати“, където на разположение на 

адвокатите се намират систематизирани електронни разработки в 

областта на гражданското, административното и наказателното право и 

техните европейски измерения. 

Достъп до е-Читалнята за адвокати може да бъде получен след 

регистрация в Портала за електронно обучение на НИП: https://e-

learning.nij.bg/. 

 

http://advotraining.bg/wp-content/uploads/2022/02/Presentation_School_of_lawers_19042021_GM.pptx
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V. Личен състав 

 1. През периода Управителният съвет на Фондацията 

осъществяваше дейността си в два състава: до 14.10.2021 г. в състав: 

Йордан Йорданов – председател, проф. Дончо Хрусанов – член на съвета 

(починал на 30.04.2021 г.), Емилия Недева – член на съвета, Любомир 

Денев – член на съвета, Румен Кирилов – член на съвета; след 14.10.202 г. 

в състав: Ваня Траянова – председател (починала на 22.12.2021 г.), доц. 

Боряна Мусева – член на съвета, Валентин Брайков – член на съвета, 

Валя Гигова – член на съвета, доц. Траян Конов – член на съвета.  

 2. В трудови правоотношения с Фондацията през отчетния период 

са следните лица: 

- Томислав Тошков – юрисконсулт (координатор); 

- Велислава Никифорова – организатор обучения (уволнена поради 

съкращаване на щата на 24.11.2021 г.); 

- Руска Демирова – технически сътрудник (напуснала от 12.10.2021 г.; 

тази щатна длъжност също е съкратена); 

- Юлияна Раева – домакин; 

- Екатерина Станчева – главен счетоводител. 

3. По граждански договори са ангажирани следните лица: 

- Александър Зарев – хигиенист, почиства 2 пъти седмично всички 

помещения при възнаграждение от 40 лв. на посещение /общо – 320 лв. 

на месец/. При извънредни случаи се налага допълнително почистване. 

  

 

 VI. Имущество и финансови средства на фондацията 

  

С решение № 3324/16.04.2021 на Висшия адвокатски съвет е 

утвърден бюджетът на Фондация „ЦОА „Кр. Цончев”. 

 

 Изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г. е както следва: 
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І. А. Наличност на средства на 31.12.2020 г. 146 761

          І. Б. ПРИХОДИ 

1 Финансиране от Висш адвокатски съвет 550 000 507 285 92%

2 Други приходи от:

а Самоучастие в лекционни курсове и обучения 30 000 4 202 14%

б Обучение за придобиване на квалификация медиатор 10 000 0%

в Доброволни вноски, дарения и други 10 000 6 0%

          ВСИЧКО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ЗА 2021 г.: 600 000 511 493 85%

          ОБЩО ПРИХОДИ И НАЛИЧНОСТИ: 746 761 658 254 88%

          ІІ. РАЗХОДИ 

1 Възнаграждения - Управителен съвет 60 000 48 850 81%

2

Възнаграждения по трудови договори, социални и здравни 

осигуровки, застраховки 105 000 79 977 76%

3  Лекторски възнаграждения и граждански договори 220 000 67 241 31%

4 Литература за семинари 500 0%

5 Консумативи за семинари (папки, химикалки, наем зали и др.) 8 000 4 583 57%

6 Командировки 25 000 11 894 48%

7 Комуникации - Интернет, телефони 18 000 8 880 49%

8 Консумативи, абонаменти. канцеларски и др. за издр. на ЦОА 15 000 10 454 70%

9 Представителни 10 000 3 374 34%

10 Финансови разходи по обсл.на банк.сметки 1 000 467 47%

11 Издателски                                    35 000 18 078 52%

12 Други непредвидени р-ди за външни услуги        10 000 0%

13 Международна дейност 200 0%

14 ДМА и ремонти 10 000 0%

15 Съфинансиране - Международни и външни проекти 500 0%

16 Научна дейност 140 000 44 190 32%

17 Фонд резервен 5 000 0%

        ОБЩО РАЗХОДИ : 663 200 297 988 45%

ПЛАНИРАН ОСТАТЪК = (Раздел I  - Раздел II) 83 561 360 266

  О Т Ч Е Т   Н А   Б  Ю  Д  Ж  Е  Т     2 0 2 1

НА ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ-Кр. ЦОНЧЕВ" ЗА 2021 г.

 приет с решение № 425 на УС на 27.01.2021 и одобрен с 

реш. №3324 на ВАдС по прот.№ 85  от 16.04.2021 г. 

№

Бюджет 

2021

Отчет 2021 

към 

31.12.21

%

на изп.

 
 

 

 VII. Заседания на Управителния съвет 
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 През периода бяха проведени 13 заседания на съвета и взети 

единодушно 57 решения. 

 През периода УС редовно провеждаше своите заседания, съгласно 

изискванията на Учредителния акт. Заседанията се провеждаха 

присъствено, а ако някой от участниците нямаше възможност да 

присъства, се включваше прз Zoom. 

 В заседанията участваха председателят и главният секретар на 

Висшия адвокатски съвет адв. Ралица Негенцова и адв. Стефка 

Въжарова, а след 06.08.2021 г. – адв. Ивайло Дерменджиев и адв. Ели 

Христова. 

 Материалите за заседанията на Управителния съвет се 

предоставяха, съобразно изискванията на Учредителния акт, в 

електронен вид, на електронните пощи на участниците до 5 дни преди 

провеждане на заседанието, като се преустанови употребата на хартия. 

 

 

 

VIII. Техническо обезпечаване на дейността 

 

1. Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” 

ползва създадената от Висшия адвокатски съвет материална база на ул. 

„Калоян” № 8, за която полага внимателни грижи. Благодарение на 

аудио-визуалната система, която позволява интерактивната комуникация 

между отделните зали и излъчването на семинарите онлайн в реално 

време, адвокатите имат възможност да наблюдават на живо всички 

мероприятия, провеждани в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“. Това 

техническо нововъведение спомогна за осъществяване на онлайн 

обучителна дейност по време на извъредното положение. 

2. На уебсайта на ЦОА – advotraining.bg, в Секцията „Е-

библиотека“ са налични записите на всички излъчвани в реално време 

семинари и мероприятия от зала 3 на ЦОА, за което лекторите са дали 

предварителното си съгласие. 

3. За всяко едно мероприятие ЦОА уведомява адвокатите чрез своя 

официален уебсайт, чрез фейсбук страницата си и чрез системата си за 

известяване. 
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Приложение № 1 

 

Семинари и мероприятия, проведени присъствено в 

помещенията, ползвани от Центъра за обучение на адвокати 

„Кръстю Цончев“ в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4, както и 

онлайн семинари 

 

 

ЯНУАРИ 

 

1. Дата на провеждане: 14.01.2021 г.  

Тема: „Актуални проблеми на заповедното производство след 

измененията на ГПК със ЗИДГПК, обнародван в ДВ, бр. 100/2019 г. 

Анализ на съдебната практика“  

Лектор: адв. Валя Гигова 

 

 

2. Дата на провеждане: 19.01.2021 г.  

Тема: „Правен режим на електронните документи – материалноправни и 

процесуалноправни аспекти“ 

Лектори: адв. д-р Гергана Върбанова и проф. д-р Георги Димитров 

  

3. Дата на провеждане: 22.01.2021 г.  

Тема: “Търговски марки. Практически проблеми” 

Лектори: адв. Атанас Костов 

 

 

4. Дата на провеждане: 26.01.2021 г.  

Тема: „Актуални проблеми, свързани с пандемията от COVID-19. 

Практически аспекти“ 

Лектори: адв. Мария Шаркова 

 

 

5. Дата на провеждане: 28.01.2021 г.  

Тема: Среща на НБПП с председателите на АК от страната 

 

 

6. Дата на провеждане: 28.01.2021 г.  
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Тема: Онлайн откриваща конференция на курса по програма HELP на 

тема: „Child friendly Justice and Children’s Rights“ 

Лектор: адв. Диляна Гитева 

 

 

ФЕВРУАРИ 

 

 

7. Дата на провеждане: 03.02.2021 г.  

Тема: „Новите промени в българския Семеен кодекс в резултат на 

юриспруденцията на ЕСПЧ по дела срещу България – предизвикателства 

за адвокатите и националното правораздаване“  

Лектор: адв. Йорданка Бекирска 

 

 

8. Дата на провеждане: 04.02.2021 г.  

Тема: „Експертизи на подпис“ 

Лектор: проф. д-р Радостин Беленски 

 

 

9. Дата на провеждане: 08.02.2021 г.  

Тема: „Договорна неустойка – практически аспекти“ 

Лектор: съдия Михаил Малчев 

 

 

10. Дата на провеждане: 10.02.2021 г.  

Тема: „Абсолютната давност като възможно разрешение на проблема с 

вечния длъжник. Предпоставки. Съотношение с общата погасителна 

давност. Проблеми и възможни разрешения“  

Лектор: адв. Валя Гигова 

 

 

11. Дата на провеждане: 17.02.2021 г.  

Тема: „Правна защита срещу незаконно уволнение“ 

Лектор: гл. ас. д-р Цвета Попова 

 

 

12. Дата на провеждане: 18.02.2021 г.  

Тема: „Новите положения в ЗАНН“ – I част 
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Лектор: доц. д-р Ралица Илкова 

 

 

13. Дата на провеждане: 19.02.2021 г.  

Тема: „Новите положения в ЗАНН“ – II част 

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова 

 

 

14. Дата на провеждане: 19.02.2021 г.  

Тема: „Защита на основните права в ЕС. ХОПЕС и ЕКПЧ. Гражданство 

на ЕС и права на гражданите на ЕС“ – 1 модул 

Лектор: проф. дюн Атанас Семов 

 

 

15. Дата на провеждане: 20.02.2021 г.  

Тема: „Защита на основните права в ЕС. ХОПЕС и ЕКПЧ. Гражданство 

на ЕС и права на гражданите на ЕС“ – 2 модул 

Лектор: проф. дюн Атанас Семов 

 

 

16. Дата на провеждане: 21.02.2021 г.  

Тема: „Защита на основните права в ЕС. ХОПЕС и ЕКПЧ. Гражданство 

на ЕС и права на гражданите на ЕС“ 

Лектор: проф. дюн Атанас Семов 

 

 

17. Дата на провеждане: 23.02.2021 г.  

Тема: „Домашно насилие като пандемия и ефективността на българското 

законодателство за защита на пострадалите лица“ 

Лектор: адв. Йорданка Бекирска 

 

 

18. Дата на провеждане: 24.02.2021 г.  

Тема: „Производство по стабилизация на търговци“ 

Лектор: съдия Костадинка Недкова 

 

 

19. Дата на провеждане: 25.02.2021 г.  
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Тема: „Актуализираната наказателноправна уредба, свързана с 

изпирането на пари, съобразена с правото на ЕС и българското 

законодателство. Промени в НК“ 

Лектор: проф. д-р Пламен Панайотов 

 

 

20. Дата на провеждане: 25.02.2021 г.  

Тема: „Защита на основните права в ЕС. ХОПЕС и ЕКПЧ. Гражданство 

на ЕС и права на гражданите на ЕС“ 

Лектор: проф. дюн Атанас Семов 

 

 

21. Дата на провеждане: 26.02.2021 г.  

Тема: Съвместен онлайн семинар в Zoom на НБПП и ЦОА „Кръстю 

Цончев“ на тема: „Представителство на непридружени деца по чл.25 от 

Закона за убежището и бежанците“ (за служебни адвокати от САК и АК 

Хасково) 

Лектор: адв. Илиана Савова 

 

 

22. Дата на провеждане: 26.02.2021 г.  

Тема: „Защита на основните права в ЕС. ХОПЕС и ЕКПЧ. Гражданство 

на ЕС и права на гражданите на ЕС“ 

Лектор: проф. дюн Атанас Семов 

 

 

23. Дата на провеждане: 27.02.2021 г.  

Тема: „Защита на основните права в ЕС. ХОПЕС и ЕКПЧ. Гражданство 

на ЕС и права на гражданите на ЕС“ 

Лектор: проф. дюн Атанас Семов 

 

 

24. Дата на провеждане: 28.02.2021 г.  

Тема: „Защита на основните права в ЕС. ХОПЕС и ЕКПЧ. Гражданство 

на ЕС и права на гражданите на ЕС“ 

Лектор: проф. дюн Атанас Семов 
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МАРТ 

 

 

 

25. Дата на провеждане: 04.03.2021 г.  

Тема: „Задължението за заплащане на издръжка при наличие на 

трансграничен елемент – теория и практика“ 

Лектор: адв. Йорданка Бекирска 

 

 

26. Дата на провеждане: 05.03.2021 г.  

Тема: „Актуални въпроси, свързани с производствата по вписвания в 

Имотния регистър“ 

Лектор: адв. Валя Гигова 

 

 

27. Дата на провеждане: 10.03.2021 г.  

Тема: „Подготовка на почерковите експертизи от страните в процеса“ 

Лектор: проф. д-р Радостин Беленски 

 

 

28. Дата на провеждане: 11.03.2021 г.  

Тема: „Наследяване на дялове и акции в търговските дружества“ 

Лектор: съдия Михаил Малчев 

 

 

29. Дата на провеждане: 12.03.2021 г.  

Тема: „Актуални въпроси на последните промени в Закона за устройство 

на територията, обн. ДВ бр. 16 от 2021 г.“ 

Лектор: адв. Валентина Бакалова 

 

 

30. Дата на провеждане: 16.03.2021 г.  

Тема: „Домашното насилие като пандемия и ефективността на 

българското законодателството за защита на пострадалите лица“ – II част 

Лектор: адв. Йорданка Бекирска 

 

 

31. Дата на провеждане: 18.03.2021 г.  
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Тема: „Новите положения в уредбата на отговорността на юридическите 

лица при извършено престъпление след измененията в ЗАНН от 2020 г.“ 

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова 

 

 

32. Дата на провеждане: 24.03.2021 г.  

Тема: „Протокол за извършената експертиза при експертизи на 

документи“ 

Лектор: проф. д-р Радостин Беленски 

 

 

33. Дата на провеждане: 25.03.2021 г.  

Тема: „ЕС без Обединеното кралство: промени във вещноправния режим, 

гражданските и търговски дела с международен елемент от българска 

гледна точка“ 

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК 

 

 

34. Дата на провеждане: 31.03.2021 г.  

Тема: „Недействителност на сделките“ – I част 

Лектор: съдия Михаил Малчев  

 

 

 

АПРИЛ 

 

 

35. Дата на провеждане: 01.04.2021 г.  

Тема: „Недействителност на сделките“ – II част 

Лектор: съдия Михаил Малчев  

 

 

36. Дата на провеждане: 08.04.2021 г.  

Тема: „Възобновяването на административнонаказателните дела по 

ЗАНН след измененията от 2020 г.“ 

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова 
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37. Дата на провеждане: 14.04.2021 г.  

Тема: „Актуални въпроси по прилагане на уличната регулация в 

контекста на последните промени в Закона за устройство на територията, 

обн. ДВ бр. 16 от 2021 г.“ 

Лектор: адв. Валентина Бакалова 

 

 

38. Дата на провеждане: 15.04.2021 г.  

Онлайн представяне на oбобщените анализи на резултатите от научно-

изследователската дейност на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю 

Цончев“ 

 

 

39. Дата на провеждане: 16.04.2021 г.  

Ден на Конституцията и юриста – тържествено онлайн честване 

 

 

40. Дата на провеждане: 20.04.2021 г.  

Тема: Онлайн представяне на резултатите от първото Национално 

представително социологическо проучване сред адвокати в страната 

 

 

41. Дата на провеждане: 21.04.2021 г.  

Тема: Съвместен онлайн семинар в ZOOM на фондация „Български 

адвокати за правата на човека“ и ЦОА „Кръстю Цончев“ на тема: 

„Подобряване приложението на Хартата на основните права на ЕС на 

национално ниво“ (по проекта „Адвокати за права“, финансиран от 

програма „Правосъдие“ на ЕС) 

 

 

42. Дата на провеждане: 22.04.2021 г.  

Тема: „Принудително отчуждаване по Закона за общинската собственост 

за реализация на обекти на публичната собственост на общината.“ 

Лектор: адв. Валентина Бакалова 

 

 

43. Дата на провеждане: 28.04.2021 г.  
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Тема: „Пряка и непряка дискриминация: differentia specifica. Елементи на 

фактическия състав. Доказване: Прехвърляне на тежестта на доказване. 

Примери от юриспруденцията на СЕС и ЕСПЧ“ 

Лектор: адв. Маргарита С. Илиева  

 

 

 

МАЙ 

 

 

44. Дата на провеждане: 07.05.2021 г.  

Тема: „Незаконосъобразно ли е предписанието за карантина на РЗИ при 

различни PCR резултати? Съдебна практика за COVID-19. Основания за 

отмяна“ 

Лектор: адвокат д-р Мариана Митова 

 

 

45. Дата на провеждане: 10.05.2021 г.  

Тема: Работна среща на Националното бюро за правна помощ 

 

46. Дата на провеждане: 13.05.2021 г.  

Тема: „Съдебен контрол върху невлезлите в сила актове на наказващия 

орган по ЗАНН след измененията от 2020 г.“ 

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова  

 

 

47. Дата на провеждане: 19.05.2021 г.  

Тема: „Касационно производство по ГПК“ 

Лектор: съдия Борислав Белазелков 

 

 

48. Дата на провеждане: 26.05.2021 г.  

Тема: „Изпълнително производство по ГПК“ 

Лектор: съдия Борислав Белазелков 
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ЮНИ 

 

 

49. Дата на провеждане: 09.06.2021 г.  

Тема: „Актуални проблеми на ЗОДОВ. Преглед на съдебната практика“ 

Лектор: съдия Стилияна Григорова 

 

 

50. Дата на провеждане: 10.06.2021 г.  

Тема: Работна среща Националното бюро за правна помощ 

 

 

51. Дата на провеждане: 11.06.2021 г., НДК, зала „Лаура“ 

Тема: Съвместна конференция на ЦОА и БАЕП на тема: „Националните 

съдилища и правото на ЕС. Поглед през защитата на личните данни и 

Европейска заповед за арест (ЕЗА)“ 

 

 

52. Дата на провеждане: 17.06.2021 г.  

Тема: Откриващ семинар по програма HELP на Съвета на Европа на 

тема: „Борба срещу расизма, ксенофобията, хомофобията и 

трансфобията“  - (Продължителността на курса е 6 седмици) 

Преподавател: адв. Диляна Гитева 

 

 

53. Дата на провеждане: 23.06.2021 г.   

Тема „Неоснователно обогатяване. Видове кондикционни искове. 

Актуална съдебна практика“ 

Лектор: съдия Красимир Машев 

 

 

54. Дата на провеждане: 29.06.2021 г. 

Тема „Електронно правосъдие и електронно управление. Промени в ГПК, 

АПК и ЗСВ“ 

Лектор: съдия Калина Анастасова 

 

 

55. Дата на провеждане: 30.06.2021 г.   

Тема „Съдебна делба“ – I част 
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Лектори: съдия Светлана Калинова и съдия Камелия Маринова 

 

 

ЮЛИ 

 

 

56. Дата на провеждане: 01.07.2021 г.   

Тема „Съдебна делба“ – II част 

Лектори: съдия Светлана Калинова и съдия Камелия Маринова 

 

 

57. Дата на провеждане: 08.07.2021 г. (съвместно със САК) 

Тема „Изменение на обвинението в съдебно заседание“ 

Лектори: съдия Калин Калпакчиев и съдия Мирослава Тодорова 

 

 

58. Дата на провеждане: 13.07.2021 г.  (съвместо със САК) 

Тема „Закон за устройството и застрояването на Столичната община – 

практически аспекти“  

Лектор: адвокат Валентина Бакалова 

 

 

59. Дата на провеждане: 15.07.2021 г.  

Връчване на сертификатите на участниците в курсовете по програма 

HELP на Съвета на Европа на тема: „Трудовите права като човешки 

права“ (2019 г.) и „Детско правосъдие и права на детето“ (2021 г.) 

 

 

60. Дата на провеждане: 15.07.2021 г.   

Представяне на книгата на адвокат Албена Пенова „Активното слушане в 

медиацията“ 

 

 

 

СЕПТЕМВРИ 

 

 

61. Дата на провеждане: 27.09.2021 г.  (съвместно със САК) 
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Тема: „Диференцирани процедури. Член 78а от НК. Споразумението. 

Съкратеното съдебно следствие“ 

Лектори: съдия Мирослава Тодорова и съдия Калин Калпакчиев 

 

 

62. Дата на провеждане: 28.09.2021 г.   

Тема: „Участие на адвокати в процедурата по медиация“ 

Лектор: адвокат Албена Пенова 

 

 

63. Дата на провеждане: 30.09.2021 г.   

Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: 

„Учредяване и недействителност на учредяването на търговски 

дружества. Непарична вноска“ 

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК 

 

 

64. Дата на провеждане: 30.09.2021 г.  

Онлайн откриващ семинар на курса по програма HELP на Съвета на 

Европа на тема: „Убежище и права на човека“ 

Лектор: адв. Диляна Гитева  

 

 

 

ОКТОМВРИ 

 

 

65. Дата на провеждане: 01.10.2021 г.  (съвместно със САК)  

Тема: „Електронни документи: материално-правен режим и актуални 

проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път, 

съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“ 

Лектори: адв. д-р Гергана Върбанова и проф. д-р Георги Димитров 

 

 

66. Дата на провеждане: 14.10.2021 г.   

Откриващ семинар на курса по програма HELP на Съвета на Европа на 

тема: „Международно сътрудничество по наказателни дела“ 

Лектор: адв. Диляна Гитева 
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67. Дата на провеждане: 18.10.2021 г.   

Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати 

 

 

68. Дата на провеждане: 19.10.2021 г.   

Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати 

 

 

69. Дата на провеждане: 20.10.2021 г.   

Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати 

 

 

70. Дата на провеждане: 21.10.2021 г.   

Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати 

 

 

71. Дата на провеждане: 28.10.2021 г.   

Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Членство 

в ООД – права и задължения на съдружника; прекратяване на членството 

и последици от прекратяването“ 

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК 

 

 

 

НОЕМВРИ 

 

 

72. Дата на провеждане: 02.11.2021 г.   

Тема: „Експертизи за техническо изследване на документи“ 

Лектор: проф. д-р Радостин Беленски 

 

 

73. Дата на провеждане: 11.11.2021 г.  (съвместно със САК) 

Тема: „Защита при дружествени спорове (иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 

ТЗ и иск за установяване на нищожност на решение)“ 

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК 
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74. Дата на провеждане: 16.11.2021 г.  (съвместно със САК) 

Тема: „Конкурентно право, втора част – Злоупотреба с господстващо 

положение“ 

Лектор: Румяна Карлова 

 

 

75. Дата на провеждане: 23.11.2021 г.  (съвместно със САК) 

Тема: „Търговско право, първи модул – ООД в практиката на ВКС“ 

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК 

 

 

76. Дата на провеждане: 25.11.2021 г.   

Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Свикване, 

провеждане и компетентност на общото събрание на ООД“ 

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК 

 

 

ДЕКЕМВРИ 

 

 

77. Дата на провеждане: 02.12.2021 г.  (съвместно със САК) 

Тема: „Търговско право, втори модул – АД в практиката на ВКС“ 

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК 

 

 

78. Дата на провеждане: 06.12.2021 г.   

Тема: „Правото на платформите“ 

Лектор: адв. Жулиета Мандажиева 

 

 

79. Дата на провеждане: 07.12.2021 г.  (съвместно с Fair Trials) 

Тема: „Отправяне на преюдициално запитване до СЕС в наказателното 

производство“ 

Лектори от Fair Trials и адв. Ася Манджукова-Стоянова 

 

80. Дата на провеждане: 13.12.2021 г.   
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Тема: „Развитията в правото на защита на потребителите в ЕС след 2019 

г.“ 

Лектор: адв. Жулиета Мандажиева 

 

 

81. Дата на провеждане: 14.12.2021 г.  (съвместно със САК) 

Тема: „Търговско право, втори модул – АД в практиката на ВКС“ 

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК 

 

 

82. Дата на провеждане: 15.12.2021 г.   

Тема: „Промените в Закона за административните нарушения и 

наказания“ 

Лектор: съдия Деница Митрова 

 

 

83. Дата на провеждане: 16.12.2021 г.   

Тема: „Психологична, психиатрична и комплексна експертизи за 

установяване на състоянията на детето и явленията, следващи от 

развалените отношения между родителите в брачни и граждански дела“ – 

I част 

Лектори: доц. д-р Манол Манолов и д-р Николай Попов 

 

 

84. Дата на провеждане: 17.12.2021 г.   

Тема: „Проблеми на изпълнителното производство по ГПК“ 

Лектор: проф. д-р Валентина Попова – адвокат от САК 

 

 

85. Дата на провеждане: 17.12.2021 г.   

Тема: „Психологична, психиатрична и комплексна експертизи за 

установяване на състоянията на детето и явленията, следващи от 

развалените отношения между родителите в брачни и граждански дела“ – 

II част 

Лектори: доц. д-р Манол Манолов и д-р Николай Попов 
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Приложение № 2 

 

Присъствени семинари, организирани съвместно с 

адвокатските съвети, както и съвместни онлайн семинари 

 

 

 

МАЙ 

 

 

1. Дата на провеждане: 15.05.2021 г.  

за АК Благоевград, онлайн семинар в Zoom 

Тема: „Промените в ЗУТ“ 

Лектор: адв. Валентина Бакалова 

 

 

 

ЮНИ 

 

 

2. Дата на провеждане: 05.06.2021 г.  

за АК Плевен, изнесен в гр. Априлци 

Тема: “Закон за отговорността на държавата и общините за вреди – 

законодателна уредба и съдебна практика”  

Лектор: съдия Стилияна Григорова 

 

 

3. Дата на провеждане: 12.06.2021 г.  

за АК Сливен, изнесен в к.к. „Св. Влас“ 

Тема:  „Ползи и предизвикателства за адвокатите в процедруата по 

медиация“  

Лектор: адвокат Надя Банчева 

 

 

4. Дата на провеждане: 19.06.2021 г.  

за АК Варна 

Тема: „Електронни документи: материално-правен режим и 

актуални проблеми при упражняване на процесуални права по 

електронен път съобразно измененията от 29.12.2020 г. на ГПК“  

Лектори: адв. д-р Гергана Върбанова и проф. д-р Георги Димитров 
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ЮЛИ 

 

 

5. Дата на провеждане: 03.07.2021 г.  

за АК Бургас 

Тема: „Електронни документи: материално-правен режим и 

актуални проблеми при упражняване на процесуални права по 

електронен път съобразно измененията от 29.12.2020 г. на ГПК“  

Лектори: адв. д-р Гергана Върбанова и проф. д-р Георги Димитров 

 

 

6. Дата на провеждане: 09.07.2021 г.  

за АК Смолян 

Тема: „Електронно правосъдие. Промени в ГПК“  

Лектори: съдия Калина Анастасова 

 

 

7. Дата на провеждане: 16.07.2021 г.  

за АК Пловдив 

Тема: „Електронни документи: материално-правен режим и 

актуални проблеми при упражняване на процесуални права по 

електронен път съобразно измененията от 29.12.2020 г. на ГПК“  

Лектори: адв. д-р Гергана Върбанова и проф. д-р Георги Димитров 

 

 

8. Дата на провеждане: 17.07.2021 г.  

за АК Варна 

Тема: „Промени в ГПК. Заповедно производство“  

Лектори: съдия Красимир Машев 

 

 

9. Дата на провеждане: 24.07.2021 г.  

за АК Велико Търново, АК Габрово и АК Силистра, изнесен в гр. 

Дряново 

Тема: „Електронни документи: материално-правен режим и 

актуални проблеми при упражняване на процесуални права по 

електронен път съобразно измененията от 29.12.2020 г. на ГПК“  

Лектори: адв. д-р Гергана Върбанова и проф. д-р Георги Димитров 
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СЕПТЕМВРИ 

 

 

10. Дата на провеждане: 11.09.2021 г.  

за АК Ловеч, к.к. Златни пясъци, хотел „Гладиола стар“ 

Тема: „Последните изменения в ГПК  във връзка с електронното 

призоваване“  

Лектор: съдия Калина Анастасова 

 

 

11. Дата на провеждане: 18.09.2021 г.  

за АК Пловдив, к.к. Слънчев бряг, хотел „Форум“ 

Тема: „Промени в ГПК – електронно правосъдие, заповедно 

производство. Проблеми на въззивното обжалване по ГПК“ 

Лектор: съдия Калина Анастасова 

 

 

12. Дата на провеждане: 25.09.2021 г.  

за АК Велико Търново, чрез Zoom 

Тема: „Владелчески искове – вземания на владелеца срещу 

собственика. Отношения между съсобственици във връзка с 

поддържането и подобряването на общата вещ, необходими 

разноски, подобрения. Право по чл. 12, ал. 2 ЗН. Предявяване на 

вземанията“ 

Лектор: доц. д-р Венцислав Л. Петров – адвокат от САК 

 

 

13. Дата на провеждане: 25.09.2021 г.  

за АК Сливен 

Тема: „Актуални въпроси на изпълнителното производство“ 

Лектор съдия Калина Анастасова  

 

 

 

ОКТОМВРИ 

 

 

14. Дата на провеждане: 02.10.2021 г.  

за АК Плевен, изнесен в гр. Силистра  

Тема: „Практически въпроси в областта на семейното право“ 

Лектор съдия Стилияна Григорова  
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15. Дата на провеждане: 16.10.2021 г.  

за АК Варна 

Тема: „Права на детето. Участие на деца в наказателните и 

гражданските процедури“ 

Лектор адвокат Владислава Дойчинова  

 

 

16. Дата на провеждане: 16.10.2021 г.  

за АК Стара Загора 

Тема: „Нови моменти в уредбата на отговорността на 

юридическите лица по чл. 83а и сл. от Закона за 

административните нарушения и наказания. Практически въпроси 

на съдебното оспорване на издадените наказателни постановления 

и електронни фишове“ 

Лектор: съдия Ваня Вълкадинова 

 

 

НОЕМВРИ 

 

 

17. Дата на провеждане: 19.11.2021 г. (през Zoom) 

за АК Стара Загора 

Тема: „Незаконно строителство; Урегулиране и застрояване на 

имоти; Спор за материално право при искане за нанасяне на имот в 

КККР; Вещноправни проблеми, свързани с урегулирането на 

недвижими имоти – действие на уличнорегулационен и 

дворищнорегулационен план по отменената нормативна уредба; 

отпадане на отчуждителното действие на дворищнорегулационен 

план; урегулиране по ЗУТ; кадастър“ 

Лектор: адвокат Валентина Бакалова 

 

 

18. Дата на провеждане: 26.11.2021 г. (през Zoom) 

за АК Стара Загора 

Тема: „Въззивно производство по НПК“ 

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев 
 

 

ДЕКЕМВРИ 

 

 

19. Дата на провеждане: 03.12.2021 г.  

за АК Варна 
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Тема: „Актуални въпроси и предизвикателства на детското 

правосъдие. Права на децата и участието им в гражданските 

процедури. Добри местни практики“ (I част)  

Лектори: адв. Владислава Дойчинова и съдия Весела Гълъбова 

 

20. Дата на провеждане: 04.12.2021 г.  

за АК Варна 

Тема: „Актуални въпроси и предизвикателства на детското 

правосъдие. Права на децата и участието им в гражданските 

процедури. Добри местни практики“ (II част)  

Лектори: адв. Владислава Дойчинова, съдия Магдалена Давидова и 

Елизабета Тодорова 

 

 

21. Дата на провеждане: 04.12.2021 г.  

за АК Пловдив, изн. в к.к. Пампорово 

Тема: „Последните изменения в ЗАНН“ 

Лектор: съдия Николай Ангелов 

 

 

22. Дата на провеждане: 22.12.2021 г. (през Zoom) 

за служебни адвокати от Апелативен район-Пловдив (съвместно с 

НБПП) 

Тема: „Изпиране на пари“ 

Лектор: съдия Мария Митева 
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