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ДО   
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МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
ДО 
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ДО 
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
 

 
 
     

СТАНОВИЩЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИСКАНИЯ 
 
 

от АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – 
БЛАГОЕВГРАД, 
ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ - АДВОКАТ МАРИЯ 
ГЕОРГИЕВА 
 

 
адрес за кореспонденция: Благоевград, ул. „Полковник Димов“ № 
1; телефон за контакти:  0877/874494email:ak.blagoevgrad@gmail.com; 

 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, 
 

По повод пандемия Covid-19 и обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 
Република България извънредно положение върху цялата територия на Република България, за срок от 
13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., граждани и юридически лица промениха обичайния ход на своя живот и 
дейност. 

mailto:office@blak.lex.bg


В рамките само на няколко дни, бяха издадени последователно редица заповеди от министъра на 
здравеопазването и препоръки на Националния кризисен щаб, като успоредно с това Народното 
събрание гласува и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание на 13 март 2020 г.  

Бяха проведени и заседания на Съдийската Колегия към ВСС, на които, именно в изпълнение на 
предприетите мерки, бяха взети решения за ограничаване на достъпа до съдебните палати от граждани, 
адвокати, служители на съдилищата и съдии. С тези решения, бе спряно разглеждането на почти всички 
граждански, административни и наказателни дела с малки изключения за бързи и спешни наказателни 
производства.   

Нотариалната камара и Камарата на частните съдебни изпълнители, също ограничиха до 
минимум, извършваните от тях специфични дейности. 

Отново в изпълнение на предприетите кризисни мерки и по препоръка на Националния кризисен 
щаб, дейността на практикуващите в РБългария адвокати, почти изцяло беше преустановена.  

Спазвайки всички предвидени мерки и издадени във връзка с извънредното положение заповеди, 
адвокатите бяха и продължават да са поставени в абсолютна невъзможност, както да осъществяват 
процесуално представителство / предвид непровеждането на съдебни заседания по граждански, 
административни и наказателни дела / , но и да упражняват дейността, визирана в чл.24 от Закона за 
адвокатурата, а именно: устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото, изготвяне на 
всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиента работа. 
Не на последно място, за действащ адвокат е невъзможно да упражнява дейност по управление на 
търговски дружества или такава, произтичаща от сключен трудов договор, тъй като това е в нарушение 
на Закона за адвокатурата. Нямат право и на платен годишен отпуск. 

Т.е за времето, за което е обявено извънредното положение, а предполагаме, че и за дълъг период 
от време след това, адвокатите няма да имат приходи, не само за да продължат да упражняват адекватно 
професията си, но и да покриват елементарните си човешки разходи.  

Междувременно въпреки, че не упражняват дейност и не реализират доходи, адвокатите и 
всички самоосигуряващи се и самонаети лица,  са длъжни ежемесечно да заплащат дължими данъци, да 
покриват месечни осигурителни вноски за  пенсии, болест, и за жените бременност и раждане. Дължат 
заплащане на наеми, на заплати и осигурителни вноски на наети от тях лица, членски внос както към 
съответната колегия, така и към ВАдвС. 

Настоящата икономическа криза в бъдеще ще се задълбочи, дори и след  приключване на 
обявената пандемия. Тя ще засегне всички физически и юридически лица, и в момент, в който всеки 
трябва да мисли за физическото оцеляване на себе си и на семейството си, последното, за което ще има 
възможност да отдели средства са суми, необходими за заплащане на адвокатски хонорар.  

От така създалата се ситуация ,  освен несигурни в събитията, предстоящи през следващите дни и 
месеци, членовете на Адвокатска колегия – Благоевград, са изключително притеснени относно своите 
доходи, начин на препитание и справяне с кризата, пред която са изправени. 

Въпреки, че сме част от българското общество, и като такава част също носим тежестите и 
негативите от извънредното положение, с приетия Закон за мерките и действията по време на 
извънредно положение, бяха изключени от т.нар. „икономически пакет“ и предприетите икономически 
и социални  мерки лицата, които упражняват свободни професии, самоосигуряващите се и самонаети 
лица, в която група са и адвокатите. 

Основен принцип и основна ценност в правовата Държава, каквато твърдим, че е и РБългария 
съгласно действащата Конституция, е принципът за равенство на гражданите, без оглед на пол, възраст, 
раса, етническа принадлежност, политически убеждения, и още по-малко упражнявана професия. 

Ето защо в момент като настоящия, в момент на криза, българският Парламент и българското 
Правителство са длъжни да приложат еднакви мерки за всички български граждани и да не нарушават 
основен принцип на демокрацията.  



Различните действия, /в случая бездействие/ по отношение на адвокатите, води на извод за 
наличие на дискриминация и пълно неглижиране  на икономическата криза, настъпила при 14 000 
адвоката, техните семейства и наетите от тях лица. 
 В редица официални изявления на министри от Правителството, се цитират т.нар „добри 
европейски практики“, които следва да се приложат като здравни,  социални и икономически мерки за 
борба с Covid-19. 
 В тази връзка, направихме проучване на „добрите европейски практики“ за предприети в редица 
европейски държави икономически и социален пакет от мерки, по отношение на самоосигуряващите се 
и самонаети лица. Ще посочим няколко примера: 

АНГЛИЯ – „Субсидии за самонаетите лица  – TUC, който помогна за разработването на плана 
за субсидиране на заплатите заедно с бизнес групите и Министерството на финансите, заяви, че 
правителството може да увеличи кръга на лицата, които могат да получат помощ, като се предостави 
възможност за подпомагане на самостоятелно заетите лица чрез предоставяне на 80 % от дохода 
държавно обезщетение използва доходи. Обсъжда се изчислението на дохода да стане въз основа на 
последните три данъчни декларации на самонаетите лица (3 години назад). Плащанията на поне 80% от 
доходите могат да бъдат направени директно като данъчна отстъпка вместо като плащане в натура“ –  
/справка вж. сайта на GOV.UK (или www.gov.uk) – eлектронното правителство на Англия/ 

ИСПАНИЯ –  „Относно едноличните търговци (ЕТ) и самонаетите лица държавата ще изплаща 
по 700 евро на месец, докато продължи извънредната ситуация, при условие че работна им дейност е 
спаднала с поне 70 % спрямо предишните месеци“. 
/вж.https://a3.wolterskluwer.es/blog/ayudas-pymes-autonomos-coronavirus 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-#top2020-3824/ 
 
 ГЪРЦИЯ – „Лица със свободни професии, самонаети лица и еднолични търговци. 
За самонаетите лица и едноличните търговци, които упражняват дейност в сектори с драстично 
намаление на стопанската дейност по причина на появяване и разпространение на коронавируса всички 
данъчни задължения, платими през месец март, се отлагат с 4 месеца. 
За засегнатите от мерките самонаети лица, лица със свободни професии и еднолични търговци за 
периода 15 март-30 април ще бъде предоставена в началото на месец април финансова помощ в размер 
800 евро. 
Също така се предвижда отлагане на плащането на осигурителни вноски за лицата със свободни 
професии и самонаетите лица за месец февруари за 3 месеца, без лихви и завишения.“ 
/справка вж. https://government.gov.gr/ https://www.news247.gr/;https://www.ethnos.gr/ 
http://www.et.gr/ – Държавен вестник на Република Гърция/ 
 
 ГЕРМАНИЯ – „Част от най-важните предвиждани мерки: 
1. Държавна помощ. 
2. Помощ за работа за кратко време. 
Спешна подкрепа/помощ в Бавария 
Бавария вече стартира програма за спешна помощ. Фирми и работещи свободните професии имат право 
да кандидатстват. Помощта е насочена към компании, които са изпаднали в икономически затруднения 
и недостиг на ликвидност в резултат на кризата. Размерът на спешната помощ зависи от броя на заетите 
лица, наети в компанията: 
До 5 служители: 5000 евро; 
До 10 служители: 7500 евро; 
До 50 служители: 15 000 евро; 
До 250 служители: 30 000 евро.“ 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-%23top2020-3824/
https://government.gov.gr/


Източник: https://www.onlinehaendler-news.de/online-handel/praxistipps/132625-coronakrise-was-haendler-
jetzt-wissen-muessen?fbclid=IwAR11eN0MXbHUeBC5IqH_UeJOmBTqEHrb4sQ8q51F95-Shbt2rphIn2V-
m3Y 
 
 ФРАНЦИЯ – „За бизнеса правителството обяви следните мерки: 
Отсрочки за плащане за социални и / или данъчни задължения. 
В най-трудните ситуации може да се определят отстъпки за преки данъци с индивидуално разглеждане 
на исканията. 
Спиране на наемите, сметките за вода, газ и електроенергия за МСП в затруднение. 
Помощ в размер на 1500 евро за всички малки предприятия, самонаетите лица и микропредприятията 
благодарение на фонд за солидарност; 
Мобилизиране на държавата в размер на 300 милиарда евро и на Bpifrance за гарантиране на банкови 
касови линии, от които компаниите може да се нуждаят поради епидемията; 
Подкрепа от държавата и Банк дьо Франс (кредитно посредничество) за договаряне с вашата банка за 
разсрочване на банкови кредити;  
Източник: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#partie7n5 
 Подобни икономически мерки са предвидени и от правителствата на Ирландия, Белгия, Дания, 
Италия, Швеция, Турция, САЩ и други държави. 
 По изложените по-горе причини, Адвокатски съвет на Адвокатска Колегия – Благоевград, счита 
за недопустимо пълното изолиране и непредвиждане на възможност, адвокатите да бъдат включени в 
мерките, предвидени за справяне с настоящата и предстояща икономическа криза. 
 Това ни мотивира да направим пред Вас следните искания и предложения: 

- На първо място да приложите принципа за равенство на българските граждани, залегнал във 
Върковният ни закон – Конституцията, като в спешен порядък изготвите и внесете „пакет от 
икономически мерки“ за справяне с кризата от Covid 19, касаещ самоосигуряващите се и 
самонаетите лица и лицата, упражняващи свободни професии, в т.ч. адвокатите; 
ПРЕДЛАГАМЕ в този „пакет от мерки“ да бъдат включени мерки, както следва 

- Прилагайки „добрите европейски практики“, да бъде предоставена месечна компенсация, до края 
на обявеното извънредно положение; 
мерки в по-дългосрочен план: 

- 1. Увеличаване на нормативно признатите разходи за доходи получени от извършени  услуги 
като свободна професия о от досегашните 25 на 35% 

- 2. Приспадане от годишната данъчна основа (като извънредно данъчно облекчение) на сума в 
размер на 5000 (пет хиляди) лева годишно или на сума в размер на 25% от годишната данъчна 
основа, но не по-малко от 5000 лева. 

- 3. поемане на част от вноските на самоосигуряващите се лица за времето на извънредно 
положение -  60% от вноските за социално и здравно осигуряване ; 

- 4. осигуряване на достъп до безлихвено кредитиране до 10 000 лева със срок на издължаване - 
пет години след отпадане на Извънредното положение 

- 5. намаляване на данъчната ставка за 2020 година върху доходи от свободни професии от 10% на 
7,5%. 

Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград, като избран да представлява 420 
членове на колегията, настоява да включите в списъка със секторите и дейностите, които ще 
бъдат подпомогнатиза справяне с кризата, и адвокатите и адвокатските дружества, като отказът 
Ви да преразгледате и предприемете мерки, ще бъде абсолютно основание за предприемане на 
пропорционални мерки от наша страна. 
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   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС НА АК – БЛАГОЕВГРАД 
   Адвокат МАРИЯ ГЕОРГИЕВА 
 


