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Регламент на СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“ /ОСА/ за провеждане 
на публичен дебат между кандидати за Председател на Софийска адвокатска 

колегия 

 

Общи разпоредби 

Дебатът се организира от СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“ /ОСА/ по 
предварително обявен регламент.  

ОСА осигурява място за провеждане на дебата, както следва: конферентна зала на 3-ти 
етаж в Съюза на българските журналисти (СБЖ), на адрес гр.София, ул.”Граф 
Игнатиев” № 4 “. 

Дата и начален час на започване на дебата: 23.01.2020 г. от 9:00 ч. 

Краен час на дебата: 12:00 ч. 

ОСА се ангажира да определи от своите членове водещ и негови помощници. 

ОСА осигурява видео стрийминг на дебата към следните Фейсбук групи: 

- Фейсбук общност на българските адвокати; 

- Обединение на свободните адвокати. 

Дебатът ще бъде с обща продължителност до 3 часа. 

Този регламент се публикува на страницата на ОСА и се изпраща на кандидатите най-късно 
на 18.01.2020 г., ведно с покана за участие в дебата. Участието се потвърждава на имейла 
на ОСА: info@osabg.org до 20.01.2020 г. ОСА полага усилия да разговаря с кандидатите по 
имейл и по телефон за предстоящия дебат. ОСА отговаря на организационни въпроси на 
кандидатите. 

Всеки кандидат има право да покани свои колеги и/или членове на своя екип.  

С факта на потвърждаване на участието си в дебата всеки кандидат приема, че дебатът е 
публично събитие и кандидатът може да бъде заснеман в рамките на същия, и едновременно 
с това се съгласява, че видео-стриймингът от дебата ще бъде достъпен в следните Фейсбук 
групи: 

- Фейсбук общност на българските адвокати; 

- Обединение на свободните адвокати.  

С участието си в дебата всеки кандидат също така приема да не използва груб и обиден 
език срещу останалите участници, както и да спазва регламента, и инструкциите на 
водещия, като в противен случай ще бъде отстранен от дебата.  

Предварителни действия 
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На 10.01.2020 г. от името на ОСА е изпратен имейл с приложен списък с въпроси, а на 
11.01.2020 г. е изпратен повторен имейл с приложен списък с допълнени въпроси до 
следните кандидати за Председател на САК: 

1.Александър Машев 
2.Пламен Джуров 
3.Петър Антонов 
4.Стефан Марчев 
5.Райна Аврамова 
6.Владислав Янев 
 

В същия имейл на кандидатите е предоставена възможност да предоставят своите писмени 
отговори на поставените въпроси до 17.01.2020 г. на имейла на ОСА info@osabg.org. 

 

В указания срок на имейла на ОСА info@osabg.org са постъпили отговори от следните 
кандидати: 

1.Александър Машев 
2.Петър Антонов 
3.Стефан Марчев 
4.Райна Аврамова 
5.Владислав Янев 
 

ОСА се ангажира да публикува на своята страница отговорите на въпросите и да ги 
разпространи във ФОБА, и други групи на социалните мрежи, за да достигнат до 
максимален брой заинтересовани колеги адвокати. Публикацията на отговорите се 
извършва до 20.01.2020 г. 

Провеждане на дебата 

Дебатът се открива от председателя на ОСА, който в рамките на 1 минута приветства 
кандидатите и гостите. 

В рамките на 1 минута водещ от ОСА обяснява регламента на кандидатите и на гостите.  

Водещият не допуска обидно и/или неуважително уважение от и към кандидатите и 
другите участници в дискусията, и следи за стриктно спазване на регламента. В тази 
връзка при необходимост водещият има право да спре изказване и да даде думата на 
следващия участник съгласно регламента. 

Пристъпва се към дебата, който е разпределен стриктно на модули, както следва: 

I-ви модул: ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ НА КАНДИДАТИТЕ /приблизителна 
продължителност на модула 30 минути/  
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Водещият предоставя по 5 минути на всеки кандидат за встъпителни думи по своето 
участие в изборите за председател на САК. 

Кандидатите се изреждат по реда, по който са посочени в Списък на ИК, публикуван на 
страницата на САК, като посочват  3-те си най-важни приоритета, които ще следват 
в своето управление, ако бъдат избрани. 

 

II-ри модул СТАНОВИЩЕ ПО ПРИОРИТЕТИ НА КОНКУРЕНТИТЕ И ПРАВО НА 
РЕПЛИКА /обща продължителност на модула 30 минути/ 

Този модул се състои от два етапа:   

1-ви етап: СТАНОВИЩЕ ПО ПРИОРИТЕТИТЕ НА КОНКУРЕНТИТЕ  
/приблизителна продължителност на етапа 20 минути/ 

2-ри  етап: ПРАВО НА РЕПЛИКА /приблизителна продължителност на етапа  10 минути/ 

 

1-ви етап: СТАНОВИЩЕ ПО ПРИОРИТЕТИТЕ НА КОНКУРЕНТИТЕ  

Водещият предоставя възможност на всеки кандидат  в рамките на 3 минути да изрази 
съгласие или несъгласие с приоритетите на останалите кандидати и да посочи защо счита, 
че неговите/нейните приоритети са далеч по-значими за адвокатите от тези на 
конкурентите. Оспорването на приоритетите може да бъде на база други значими въпроси, 
които следва да бъдат решени първи; невъзможност за реализация на даден приоритет; 
популизъм и др.  

Кандидатите се изреждат по реда, по който са посочени в Списък на ИК, публикуван на 
страницата на САК. Всеки кандидат може да предостави част от своето време на колега от 
своя екип. 

След като приключат изказванията на всички кандидати, всеки кандидат има право да 
поиска от водещите „ПРАВО НА РЕПЛИКА“ с повдигане на ръка. 

2-ри етап: ПРАВО НА РЕПЛИКА 

ПРАВОТО НА РЕПЛИКА се реализира в рамките на  1 минути за всеки заявил участие в 
етапа кандидат. Репликите се допускат по реда на поискване. Всеки кандидат може да 
предостави ПРАВОТО НА РЕПЛИКА на колега от своя екип. Думата на кандидатите се 
дава задължително от водещия от ОСА. 

 

III-ти модул: ПРАВО НА ВЪПРОС КЪМ КОНКУРЕНТ /приблизителна 
продължителност на модула  50 минути/ 



 4 
 

Кандидатите могат да заявят ПРАВО НА ВЪПРОС КЪМ КОНКУРЕНТ. Заявяването на 
участие в модула се извършва чрез водещия от ОСА и се провежда в последователността на 
записване. 

Всеки кандидат има право да зададе въпрос на свой конкурент по избор или към всички 
конкуренти в рамките на 1 минута. Всеки кандидат може да предостави /част от/ своето 
време на колега от своя екип.  

Всеки кандидат, на когото е зададен въпрос, има право да отговори на въпроса в рамките 
на 3 минути. Отговорите се предоставят по реда на задаване на въпросите. Всеки кандидат 
може да предостави /част от/ своето време на колега от своя екип.   

След изреждането на всички кандидати всеки от тях има  право да зададе повторно въпрос 
в рамките на 1 минута по реда на записването. Всеки кандидат може да предостави /част 
от/ своето време на колега от своя екип.  

Всеки кандидат, на когото е зададен повторно въпрос, има право да отговори на въпроса в 
рамките на 3 минути. Отговорите се предоставят по реда на задаване на въпросите. Всеки 
кандидат може да предостави /част от/ своето време на колега от своя екип.   

 

IV-ти модул: ВЪПРОСИ НА ГОСТИТЕ – присъстващи и от социалните мрежи /в това 
число  от фейсбук групата на  ОСА и от Фейсбук общност на българските адвокати/  
/приблизителна продължителност на модула  50 минути/ 

Гостите имат право да задават въпроси към кандидатите в рамките на 1 минута за всеки 
заявил участие гост.  

Въпросите се задават към избран/и/ от госта кандидат/и/ след предоставяне на думата от 
страна на водещия. 

Желаещите да зададат въпрос/и/ се записват в списък от организатори на ОСА.  

Всеки кандидат, на когото е зададен  въпрос, има право да отговори на въпроса в рамките 
на 3 минути. Отговорите се предоставят по реда на задаване на въпросите. Всеки кандидат 
може да предостави /част от/ своето време на колега от своя екип.  

Организаторите на ОСА осигуряват администратор, който да следи и обобщава 
постъпилите въпроси от социалните мрежи /в това число въпросите под поста с излъчваното 
събитие във фейсбук групата на ОСА и във Фейсбук общността на българските адвокати/, 
които ще бъдат зададени на участниците в дебата в последните 10 минути от модула. 

Гостите и кандидатите нямат право на диалог, а следват процедурата “въпрос-отговор”, 
чието начало винаги се поставя от водещия. 
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Водещият  не допуска обидно и/или неуважително отношение към КАНДИДАТИТЕ и към 
ГОСТИТЕ, като следи за стриктно спазване на регламента и при неговото нарушаване има 
право да спре изказване и да предостави думата на следващия участник в дискусията. 

 

Д. ЗАКРИВАНЕ НА ДЕБАТА /приблизителна продължителност на етапа  20 минути/ 

Всеки кандидат има право на 3 минути заключителна реч. 

Председателят на ОСА закрива дебата. 

 


