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ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТИ
В СТРАНАТА

УВЕДОМЛЕНИЕ - ПОКАНА

Относно:  Участие  в  анкета  и  предстоящо
обсъждане  на  изготвената  от  работната
група концепция за нов ЗА

От  СНЦOП   “ОБЕДИНЕНИЕ  НА
СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“, ЕИК 205846611

Уважаеми колеги,

През последните месеци, нарочно сформирана работна група към  ВАдС подготви
изцяло нова концепция за уредба на адвокатската професия. Тя ще има огромно значение
за всички нас. 

В тази връзка, СНЦОП „Обединение на свободните адвокати” “ пое инициатива за
провеждане  на  максимално  прозрачен  дебат,  в  който  да  дадем  думата  на  отделните
адвокати. 

Отчитаме, че концепцията съдържа множество възможни решения, всяко от които
носи своите позитиви. В тази връзка, ние си поставихме задача да сведем концепцията до
вниманието на колкото може повече колеги – с цел да бъде потърсена тяхната позиция по
различните въпроси. 

С настоящото писмо ви уведомяваме за следното:

1. СНЦОП  „Обединение  на  свободните  адвокати”  изготви  онлайн  анкета,  която
съдържа множество концептуални въпроси и техните евентуални решения. В тази връзка:

- бихме искали вашето съдействие, което можете да ни окажете  като изпратите е-
мейл съобщения до вписаните членове на вашите колегии, с които да ги уведомите
за провежданата от нас анкета, като им обърнете внимание, че е възможно тя вече
да е изпратена на техния е-мейл адрес и в случай, че желаят да изразят позиция
чрез участие в нея, те могат да я потърсят в своя Inbox или (относително рядко) тя
може да е попаднала в  Спам-кутиите им. В случай, че колегите не са получили е-
мейл от нас, но все пак желаят да вземат участие в провежданата анкета, молим да
ги уведомите, че следва да ни изпратят заявка за попълване на анкетата на нашия
електронен адрес  info@osabg.org. В случай, че сторят това, в кратък срок ние ще
изпратим активен линк (връзка) към анкетата – така, че те да имат възможност да я
попълнят и тяхната позиция да бъде отразена в общите резултати.
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2. На 24 и/или 25 Октомври 2020 г. , СНЦОП „Обединение на свободните адвокати”
ще проведе конференция, на която:

- ви каним   (присъствено в х-л Метрополитън в София - бул. Цариградско шосе 64
или неприсъствено чрез онлайн платформа към която ще ви предоставим връзка),
за  да  представите  в  обобщен  вид  вижданията  и  позициите  на  колегите,  които
членуват при вас, вкл. с оглед спецификите на работа, които са присъщи за района,
в  който  осъществявате  професионална  дейност.  С  оглед  обстоятелството,  че
фокусът на предстоящата конференция е именно позицията на отделните адвокати,
се надяваме на вашето съдействие за това да бъдат изяснени техните виждания в
светлината на изработената концепция.  

- Повече  подробности  –  на  нашия  уеб-сайт,  тук:  http://osabg.org/actions/113-
initziativa-no-20-prouchvane-na-pozitziite-na-advokatskata-obshtnost-po-
kontzeptualnite-vaprosi-na-noviya-zadv

Въпросите,  съдържащи  се  в  анкетата  можете  да  откриете  тук:
http://osabg.org/news/114-vaprosi-na-izgotvenata-ot-osa-anketa-vav-vrazka-s-
kontzeptziyata-za-nov-zakon-za-advokaturata.

С уважение:

______________________________
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