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ОТНОСНО:
ПЕТИЦИЯ №959/2020 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УВАЖАМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 26 август 2020 г. получихме имейл от Комисия „PETI“.
Същият  е  във  връзка  с  изпратено електронно писмо,  включително и  до  Долорес

Монсерат – Председател на Комисия „Петиции” при Европейски парламент, във връзка с
ограничаване правото на адвокатите на свободен до делата,  което е предоставено от
Законодателя с разпоредбата на член 31, алинея 1 от Закона за адвокатурата /ЗА/,  а
именно:

чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата:
„чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31, изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът и трайно

установеният адвокат от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по
дела,  да получават  копия от  книжа и сведения с  предимство в  съда,  органите на  досъдебното
производство,  административните  органи  и  други  служби  в  страната  и  навсякъде,  където  е
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необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз,
което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет.“

На 8 декември 2020 г. получихме имейл, че Петиция №959/2020 г. на Европейският
парламент, е одобрена и достъпна за подкрепа. 

Целта  ѝ  е да  бъде  извършено  разследване  от  Европейският  парламент,  относно
нарушаване принципите на правовата държава и разделението на властите в Република
България и разпоредбите на Регламент (ЕС)  2016/679,  от  страна на Правителството в
Република България чрез Комисията за защита на личните данни и Камарата на частните
съдебни изпълнители.

Фактическата обстановка, довела до отправяне на искането за Петиция №959/2020
г. на Европейския парламент, е, както следва:

С  молба,  вх.  №56766/08.10.2019  г.  по  деловодния  опис  на  Частен  съдебен
изпълнител Сия Халаджова /ЧСИ/, рег. №863 на Камара на Частните съдебни изпълнители
/КЧСИ/,  в  качеството  си  на  адвокат  и  на  основание  чл.  31,  ал.  1  от  Закона  за
адвокатурата  /ЗА/,  адв.  Николай Лалев  – САК,  е  направил  искане изпълнително дело
№20198630401612 по описа на същия съдебен изпълнител, да му бъде предоставено за
справка.

На следващия ден – 09.10.2019 г. – е отправил повторно искане до частния орган по
принудително изпълнение.

Достъп до изпълнителното дело му е бил отказан, поради следните причини:
а/ не е обосновал правен интерес;
б/ наличие на лични данни сред книжата по делото.
Отделно  на  адвоката  му  е  бил  предоставен  и  Протокол  №202/10.07.2019  г.  от

заседание на Съвета на Камарата на Частните съдебни изпълнители – т. 3.
Последното  го  е  принудило  да  отправи  Запитване  към  Комисията  за  защита  на

личните данни /КЗЛД/.
Предвид  отговора  на  КЗЛД  /писмо,  изх.  №НДМСПО-17-647-#2/13.02.2020  г.  по

нейния  деловоден  опис/,  се  установи,  че  Съвета  на  Камарата  на  Частните  съдебни
изпълнители  са  взели  решение  в  нарушение  на  националното,  европейското  и
международното  публично  права,  вероятно  поради  неразбиране  на  Регламент  /ЕС/
2016/679  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  27  април  2016  година,  относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното  движение  на  такива  данни  и  за  отмяна  на  Директива  95/46/EО  /Общ
регламент  относно  защитата  на  данните/,  оповестен  чрез  Официалния  вестник  на
Европейския съюз, брой L 119, 4 май 2016 г., и Закона за защита на лични данни.

На 3 август  2020 г.  адв.  Николай Лалев- САК, се е запознал с ново Писмо, изх.
№ПНМД-01-46#1/12.06.2020  г.  по  деловодния  опис  на  КЗЛД,  което  е  счел,  че
противоречи на предходното.

Предвид гореизложеното, е уведомил КЗЛД, че двете им писма са противоречиви.
На  21  август  2020  г.  е  получено  писмо,  изх.  №ПНМД-01-46#3/21.08.2020  г.  по

деловодния опис на КЗЛД, което адвокатът е намерил за опит чрез КЗЛД, която съдейства
на Правителството на Република България за провеждането на държавната политика в
областта на защита на личните данни, т.е. е проводник на решенията на  централната
изпълнителна  власт,  че  последната  цели  да  ограничи  правата  на  членовете  на
българската адвокатура и адвокатите от Европейския съюз, като чрез писмо, становище,
административен  или  друг  подзаконов  акт  се  стреми  да  изземе  функциите  на
Националния парламент,  с  което  се препятства прилагането или се  цели отмяната на
национална правна норма от устройствения закон на българската адвокатура, като ведно
с това се нарушават принципите на правовата държава и на разделението на властите.

С нарочни писма, незаконосъобразното становище на Комисия за защита на личните
данни, е било сведено до знанието на редица органи и институции на законодателната,
изпълнителната и съдебната власти както в Република България, така и в Европейския
съюз, а именно: ген. Румен Радев – Президент на Република България, Цвета Караянчева
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–  Председател  на  Народно  събрание  на  Република  България,  ген.  Бойко  Борисов  –
Министър-председател на Република България, Томислав Дончев – Заместник министър-
председател, Екатерина Захариева – Заместник министър-председател по правосъдната
реформа и Министър на външните работи, Анна Александрова – Председател на Комисия
по правни въпроси при Народно събрание на Република България,  Данаил Кирилов –
Министър на правосъдието, Иван Гешев – Главен прокурор на Република България, доц.
д-р Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, адвокат Ралица Негенцова –
Председател на Висш адвокатски съвет на Република България, адвокат Ивайло Данов –
Председател на Софийска адвокатска колегия, ЧСИ Георги Дичев, рег. №781 на КЧСИ –
Председател  на  Камарата  на  Частните  съдебни  изпълнители,  и  Камарата  на  Частните
съдебни изпълнители, Шарл Мишел – Председател на Европейски съвет, Урсула фон дер
Лайен – Председател на Европейска комисия,  Вера Йоурова – Заместник-председател,
„Ценности  и  прозрачност”  при  Европейска  комисия,  Дидие  Рейндерс  –  Комисар  по
„Правосъдие”  при  Европейска  комисия,  Давид-Мария  Сасоли  –  Председател  на
Европейски  парламент,  Адриан  Вазкез  Лазара  –  Председател  на  Комисия  „Правни
въпроси”  при  Европейски  парламент,  Хуам  Фернандо  Лопез  Агилар  –  Председател  на
Комисия  „Граждански  свободи,  правосъдие  и  вътрешни  работи”  при  Европейски
парламент,  Долорес  Монсерат  –  Председател  на  Комисия  „Петиции”  при  Европейски
парламент, и Бенедикт Куенет-Хан – заместник-директор, „Права на човека и защита на
адвокатите” при Международния съюз на адвокатите.

На горепосочените адресати са изпратени следните документи, с които можете да се
запознаете на следните интернет адреси:

1. Молба, вх. №56766/08.10.2019 г. по деловодния опис на ЧСИ Сия Халаджова, рег.
№863 на КЧСИ;

2. Молба, вх. №57081/09.10.2019 г. по деловодния опис на ЧСИ Сия Халаджова, рег.
№863 на КЧСИ;

3. Протокол №202/10.07.2019 г. от заседание на Съвета на КЧСИ;
4. Запитване до КЗЛД от 07.11.2019 г.;
5. Напомнително писмо до КЗЛД от 10.01.2020 г.;
6. Писмо,  изх.  №НДМСПО-17-647-#2/19 от  13.02.2020 г.  по  деловодния опис  на

КЗЛД;
7.  Правно становище от 17 февруари 2020 г., изготвено от адв. Николай Лалев –

САК, относно прилагането на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, съгласно Закона за
защита на личните данни и Регламент /ЕС/  2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването  на  лични данни и относно свободното  движение на такива  данни и  за
отмяна на Директива 95/46/EО /Общ регламент относно защитата на данните/, оповестен
чрез Официалния вестник на Европейския съюз, брой L 119, 4 май 2016 г.;

8. Писмо, изх. №ПНМД-01-46#1/2020 от 12.06.2020 г. по деловодния опис на КЗЛД;
9. Писмо до КЗЛД от 10.01.2020 г.;
10.  Писмо,  изх.  №ПНМД-01-46#3/2020  от  21.08.2020  г.  по  деловодния  опис  на

КЗЛД;
и 11. Писмо до КЗЛД от 24.08.2020 г. 

На 27 август 2020 г. адв. Николай Лалев – САК, е отправил искане за Петиция до
Европейския парламент, която е с цел защита на предоставените права на адвокатите,
съгласно чл. 31, ал. 1 ЗА, във връзка с чл. 134, ал. 1 от Конституцията на Република
България.

Предвид  гореизложеното  и  при  цялото  ни  уважение  към  колегите-юристи  от
Камарата  на  Частните  съдебни  изпълнители,  считаме  че  не  следва  заради  личния
материален интерес на членовете на една съсловна организация, българската адвокатура
да бъде унижавана, а частни икономически интереси да поставят независимостта ѝ под
условие.

Общество с адвокатура, чиято независимост е ограничена, е обречено на диктатура.
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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви уведомяваме, че можем заедно да се изправим пред настоящото
беззаконие,  като  с  това  бъде  пресечен  опитът  за  административен  произвол  на
изпълнителната  власт,  насочен  срещу  независимостта  на  адвокатурата  в  Република
България.

Целта на Петицията е  Европейският парламент да  извърши разследване,  относно
нарушаване принципите на правовата държава и разделението на властите в Република
България и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, което се извършва от централната
изпълнителна власт чрез Комисията за защита на личните данни и Камарата на частните
съдебни изпълнители.

Интернет страницата,  от  която Петиция №959/2020 г.  на Европейския парламент
може да бъде намерена, е: https://www.europarl.europa.eu.

гр. София, С УВАЖЕНИЕ:
09.12.2020 г. АДВОКАТ НИКОЛАЙ ЛАЛЕВ

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
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от Отворено писмо до Висшия адвокатски съвет на Република България, членовете на адвокатските колегии в

Република България, адвокатите на Европейския съюз, и всички български граждани, относно Петиция
№959/2020 г. на Европейския парламент,

от адвокат Николай Лалев – САК, личен №1000572510 при ВАдвС на Република България
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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