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Приет с решение на
Висшия адвокатски съвет
№ 1590/18.01.2019 г.
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ЗА ПЕРИОДА 1.01. 2018 г.- 31.12.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ КОЛЕГИ,
Днес ще направим равносметка на извършеното от Висшия
адвокатски съвет през втората година от мандата. За да може всеки един от
Вас, а и адвокатите от отделните колегии да са запознати с дейността ни и
да участват информирано с дискусиите, публикувахме отчетния доклад
своевременно.
Преди да започна с фактите, искам да изкажа във ваше лице
благодарност към адвокатските съвети от цялата страна, към всички
органи на българската адвокатура и към всички отделни колеги адвокати, с
които работихме, за да отстояваме принципите на българската адвокатура,
както и позициите ни как трябва да се работи за защита на правата и
интересите на клиентите ни.
I. ВСТЪПЛЕНИЕ
1.
По данни на адвокатските съвети към публикуването в „Държавен
вестник“ адвокатите в България са 13640. От тях 6503 са мъже и 7137 са
жени. В общата бройка се включват 473 младши адвокати, от които 193
мъже и 280 жени.
Адвокатите от страната са разпределени между 27-те колегии. Найголяма е Софийската адвокатска колегия - 5865 адвокати, на второ място е
Пловдивската адвокатска колегия с 1241 адвокати, а на трето Варненската адвокатска колегия с 1130 адвокати.
Информацията за броя на адвокатите е представена от колегиите за
обобщение към месец ноември.
По данни на Единния адвокатски регистър адвокатите в страната към
31.12.2018 г. (след проведената есенна изпитна сесия за адвокати и младши
адвокати) са 13860, от които мъже 6563, жени - 7214. В общата бройка се
включват 528 младши адвокати и 83 чужденстранни адвокати.
В сравнение с предходната година броят на адвокатите в страната
запазва известна стабилност.

2.
В Единния регистър на чуждестранните адвокати са вписани общо
83 адвокати от 13 държави-членки на Европейския съюз, както следва:
от Федерална република Еермания - 17;
от Република Гърция - 19;
от Република Чехия - 10;
от Република Австрия - 4;
от Обединеното Кралство Великобритания, Англия и Уелс - 10;
от Република Румъния - 3;
от Република Италия - 6;
от Кралство Испания - 5;
от Кралство Дания - 1;
от Кипър - 1;
от Република Полша - 1;
от Република Франция -4;
от Кралство Белгия - 2;
Така общият брой на чуждестранните адвокати е нараснал за
изминалата година с 3 души, като са били вписани 5 адвокати - 4 от
Обединеното Кралство Великобритания, Англия и Уелс и 1 от Кралство
Испания, и са отписани 2 адвокати - 1 от Федерална република Германия и
1 от Кралство Люксембург.
От чуждестранните адвокати 61 колеги са мъже (73.49%) и 22
(26.51%) са жени.
За отчетния период са разгледани 3 искания до председателя на
Висшия адвокатски съвет по реда на чл. 11, чл. 12 във вр. с чл. 10, ал. 4 от
Закона за адвокатурата. По тях има постановени решения на председателя
на Висшия адвокатски съвет за отказ да бъде допуснат чуждестранния
адвокат да представлява клиент пред българския съд поради липса на
условия за взаимност. По един от отказите решението бе обжалвано пред
Върховния касационен съд и бе постановено решение, с което бе оставено
в сила решението на председателя на съвета.

II.
УТВЪРЖДАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СТАТУТ НА
АДВОКАТУРАТА
С последното допълнение на Конституцията от 16 декември 2015 г.
бе създадена нова ал. 4 на чл. 150, съгласно която „Висшият адвокатски
съвет може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на
противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи
на гражданите.”

Нееднократно сме изтъквали, че тези допълнителни задължения и
отговорности са признание за мястото и ролята на адвокатурата в
обществото.
През отчетния период Конституционният съд се произнесе по двете
искания от Висшия адвокатски съвет на основание чл. 150, ал. 4 от
Конституцията, които бяха допуснати за разглеждане от Конституционния
съд:
По искането за установяване на противоконституционност на
разпоредби от НПК, с които се нарушават основни права и свободи на
гражданите, Конституционният съд обяви разпоредбата на чл. 247в, ал. 1,
т. 3 в частта „в случите на чл. 94, ал.1“ и чл. 351, ал. 2 от НПК (обн. ДВ, бр.
86, от 2005 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 2018 г.).
Това искане на адвокатурата бе уважено.
Искането за установяване на противоконституционност на
разпоредбите на § 15 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ) (обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г.); чл.
37и, с изключение на ал. 1, поел. изр., ал. 2, ал. 3, ал. 4, поел. изр., ал. 5 и
ал. 15; чл. 37м и чл. 42 от ЗСПЗЗ, бе отхвърлено.
Създадената към Висшия адвокатски съвет Комисия по правните
въпроси има за задължение да обсъжда предложенията за сезиране на
Конституционния съд, и да се произнася по становищата, които
Конституционният съд е поискал по вече внесените предложения.
Комисията разглежда и изготвя предложенията и становищата както по
тълкувателните дела, така и по внесени законопроекти.
Тази комисия обединява потенциала както на адвокати-специалисти
в отделни области на правото, така и на редица конституционалисти и
експерти-юристи, научни работници.
Комисията по правни въпроси се ръководи от председателя на
Висшия адвокатски съвет. Разделена е на секции, всяка от които има свой
ръководител: секция „Конституционно право“ - адв. д-р Сибила Игнатова;
секция „Наказателно право и процес“ - адв. Милен Ралчев; секция
„Гражданско право и граждански процес“ - адв. Валя Гигова; секция
„Търговско право и процес“ - адв. Любомир Денев; секция
„Административно право и административен процес“ - адв. проф. Дончо
Хрусанов; секция „Финансово и данъчно право и процес“ - адв. Тодор
Табаков и секция „Международно и европейско право“ - адв. доц. Боряна
Мусева.
Определянето на експерт-докладчик, който да работи по поставения
въпрос, става от председателя съвместно с ръководителя на съответната
секция.
След като експертът излезе със своето становище, то се изпраща на
всички членове на В исш ия адвокатски съвет за запознаване и евентуално

становище и се разглежда на първото заседание на съвета, където се взема
решение.
Не мога да не отбележа с болка, че не са много колегите, които
желаят да се включат в работата на комисията, поради което Висшия
адвокатски съвет ще продължи да работи по актуализиране и
оптимизиране на състава на експертите.
Висшият адвокатски съвет разчита на всички вас, колеги адвокати,
на вашите предложения, професионални правни знания и практически
опит при изпълнение правомощията ни по чл. 150, ал. 4 от Конституцията
на Република България и на чл. 122, ал. 1, т. 11 и 12 от Закона за
адвокатурата.
Благодаря на всички, които отделиха от времето си и направиха
своите предложения, които Комисията по правни въпроси и Висшият
адвокатски съвет разглеждат.
През отчетния период постъпиха 31 броя предложения за
разглеждане от комисията, като някои от тях бяха допълнения към вече
постъпили предложения. При разглеждането на постъпилите искания
резултатите са както следва:
1.
На 02.01.2018 г. във Висшия адвокатски съвет бе получена
жалба, вх. № 5/02.01.2018 г. от Илия Стоянов Златков по въпроси по ЗУЕС.
Преписката бе разпределена на секция „Гражданско право и процес“.
Становище по нея даде адв. Валя Гигова. Висшият адвокатски съвет на
свое заседание, проведено на 14.09.2018 г., след обсъждане прие решение,
че искането следва да бъде оставено без уважение, тъй като съветът не е
компетентен да се произнася по частно-правни спорове.
2. На 05.02.2018 г. във Висшия адвокатски съвет бе получено
предложение, вх. № 365/05.02.2018 г. от адв. Димитър Илиев във връзка
със обявяване противоконституционността на Закона за изменение на
Закона за собствеността и на § 1 от Закона за допълнение на Закона за
собствеността. Преписката бе изпратена за становище до секции
„Гражданско право и процес“, „Конституционно право“ „Международно и
европейско право“ .
Решението на Висшия адвокатски съвет е да бъде възложено на
експерти изготвяне на становище дали е на лице основание за искане за
обявяване противоконституционността на Закона за изменение на Закона
за собствеността и на § 1 от Закона за допълнение на Закона за собствено
3. На 09.02.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба, вх.
№ 415/09.02.2018 г. от адв. Александър Ивайлов Тонев и адв. Владимир
Илков Павлов по въпрос, свързан с приложението на разпоредбата на чл. 2,
ал. 3 от Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските
възнаграждения. Преписката бе разпределена на секция „Гражданско
право и процес“. Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова. На
заседание на Висшия адвокатски съвет, проведено на 14.09.2018 г., бе

прието и решение № 1173, с което бе разяснена разпоредбата на чл. 2, ал. 3
от Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските
възнаграждения.
4. На 27.02.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи
предложение, вх. № 577/27.02.2018 г. от адв. Тодор Христов Ташев за
изменение на чл. 587, ал. 2 от ТПК във вр. с чл. 79 от ЗС и КРБ.
Предложението бе разгледано от секция „Гражданско право и процес“.
Становището бе изготвено от адв. Валя Гигова и разгледано на заседание
на Висшия адвокатски съвет, на което с решение № 940 от 17.05.2018 г.,
искането на адв. Ташев бе оставено без уважение като неоснователно.
5. На 15.03.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба, вх.
№ 723/15.03.2018 г. от адв. Добромир Симеонов Добрев относно
противоречива практика по чл. 303 (1) ТПК и искане за приемане на
тълкувателно решение от ВКС.
Молбата бе изпратена на секция „Гражданско право и процес“. На
заседание на ВАдвС бе докладвано от адв. Валя Гигова, че молбата следва
да бъде оставена без уважение, тъй като не е налице противоречива
практика на ВКС, а има и издадено вече тълкувателно решение по
поставения въпрос. В тази насока бе и решението на съвета от заседанието,
проведено на 18.01.2019 г.
6. На 26.03.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи
предложение, вх. №806/26.03.2018 г. от адв. Йордан Костадинов Костов от
САК за внасяне на искане за приемане на тълкувателно решение относно
погасителното действие на решението за прекратяване на производството
по несъстоятелност.
Предложението бе разгледано от секция „Гражданско право и
процес“ . Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова. Бе прието решение
№ 1171 на заседание на Висшия адвокатски съвет на 14.09.2018 г., че
предложението на адв. Костов е частично основателно и бе направено
предложение до председателя на ВКС за допълване предмета на
тълкувателно дело № 1/2017 г. ОСТК на ВКС.
7. На 13.04.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане, вх.
№ 916/13.04.2018 г. за становище от адв. Николай Хаджигенов от САК,
засягащо практиката на съдилищата при процесуално представителство от
юрисконсулти. В тази насока бе и постъпилото искане с вх. №
2713/3.12.2018 г. Искането бе разгледано от секция „Административно
право и процес“. Становище бе дадено в заседанието на 14.12.2018 г. и с
решение № 1436 се възложи на адв. Милен Ралчев да изготви становище.
Подробното становище на адв. Милен Ралчев бе разгледано на
заседание на съвета, проведено на 18.01.2019 г., и бе решено да се изиска
подробно становище и от секцията по „Административно право и процес“,
като се имат пред вид и изложените в заседанието съображения.
8. На 13.04.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане, вх.

№ 935/13.04.2018 г. от адв. Владислав Янев от САК относно иницииране
на производство пред КС за установяване на противоконституционност на
разпоредби от ЗА и преюдициално запитване на основание чл. 267 от
ДФЕС.
Искането бе изпратено на ръководителя на секция „Гражданско
право и процес“ и на работната група по проекта на Закона за изменение и
допълнение на Закона за адвокатурата.
На заседание на 18.01.2019 г. бе решено, че не са на лице основания
за упражняване на правомощията на Висшия адвокатски съвет по чл. 150,
ал. 4 от КРБ.
9. Обединени са поредни № 9, 11, 12, 16, 19, както следва:
На 13.04.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба от адв.
Йосиф Филипов Михайлов във връзка с искане за обявяване на
противоконституционност на текстове от Закона за изменение и
допълнение на Закона за банковата несъстоятелност.
По тези въпроси постъпиха и искания на 27.04.2018 г. от 9 броя
адвокати: на 3.05.2018 г. - от проф. Валентина Попова и проф. Методи
Марков, на 22.05.2018 г. - от адв. Георги Стойчев и адв. Антон Коларов
основно искане и на 1.06.2018 г. допълнително становище по искането.
Исканията бяха изпратени за разглеждане на секции „Гражданско
право и процес“, „Търговско право“ и „Конституционно право“.
На 11.07.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи доклад,
изготвен от адв. Огнян Лазаров със становище за откриването на
процедура по сезиране на Конституционния съд за установяване на
противоконституционност на разпоредбите на § 5; § 6, ал. 1; § 7 и § 8 от
ЗИДЗБН, чл. 606 от ЗБН, създаден с § 2 от ЗИДЗБН, както и § 1, т. 9 от
ДРЗБН, създаден с § 4 от ЗИДЗБН, обнародван в ДВ, бр. 22 от 2018 г., въз
основа на постъпилите във Висшия адвокатски съвет искания за сезиране
на Конституционния съд от следните адвокати и граждани:
- Искане с вх. № 937/13.04.2018 г. от Йосиф Филипов Михайлов;
- Искания с вх. № 1048-1056/27.04.2018 г. от граждани;
- Искане с вх. № 1087/03.05.2018 г. от проф. Валентина Попова и
проф. Методи Марков;
- Искане с вх. № 1232/22.05.2018 г. от адв. Георги Стойчев и адв.
Антон Коларов заедно с допълнение с вх. № 1287/31.05.2018 г.;
- Искане за становище с вх. № 1500/04.07.2018 г. по конст. дело №
11/2018 г. по описа на КС на РБ.
С решение № 1174 от заседание на 14.09.2018 г. бе решено
Висшият адвокатски съвет да не изразява становище по направените
искания, както и да не изразява становище по предложенията Висшият
адвокатски съвет да внесе искане на основание чл. 150, ал. 4 от
Конституцията
на
Република
България
за
обявяване
за
противоконституцонни
разпоредбите
от
Закона
за
банковата

несъстоятелност.
10. На 16.04.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи
предложение от Дружеството на младите адвокати - София чрез
председателя на Дружеството адв. Димитър Кинов Стоянов от САК във
връзка със сезиране на Конституционния съд за обявяване на
противоконституционност на част от чл. 47, ал. 6 от ГПК, доп. ДВ, бр.86 от
27.10.2017 г.
Предложението бе изпратено на секция „Гражданско право и
процес“. Становище бе дадено от адв. Валя Гигова, което бе внесено за
разглеждане на заседанието на Висшия адвокатски съвет на 14.09.2018 г. и
бе взето решение № 1172, че не са налице основания за изготвяне на
искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.
47, ал. 6, изр. 2 от ГПК.
11. На 08.05.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане от
Сдружение „Бахчи-Бедечка“ - Стара Загора за сезиране на КС на РБ
относно противоконституционност на чл. 208 и чл. 215, ал. 6 от ЗУТ.
Искането бе изпратено на секция „Гражданско право и процес“.
Становища бяха дадени съответно от адв. Валентина Бакалова и адв.
Сибила Игнатова и бяха разгледани на заседание на Висшия адвокатски
съвет.
С решение №1164 от заседание на 14.09.2018 г. Висшият адвокатски
съвет възложи на адв. Валентина Бакалова и адв. Сибила Игнатова да
изготвят мотивирано становище по искането на Сдружение „БахчиБедечка” - Стара Загора, вх. № 1104/8.05.2018 г., като бъдат привлечени и
други експерти при изготвяне на мотивирано становище дали са налице
основания за сезиране на Конституционния съд според правомощията на
Висшия адвокатски съвет по чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република
България.
12. На 14.05.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане от
СНЦ „Инициатива за развито гражданско общество“ за сезиране на КС на
РБ на осн. чл. 150, ал. 4 от КРБ относно противоконституционност на
разпоредби от Закона за развитие на академичния състав и Закона за
висшето образование.
Искането бе изпратено на секции „Гражданско право и процес“,
„Административно право“ и „Конституционно право“. Становище бе
дадено от адв. Сибила Игнатова. С решение № 1162 от заседанието на
14.09.2018 г., Висшият адвокатски съвет възложи на адв. Сибила Игнатова
да подготви предложение по кои текстове от Закона за развитие на
академичния състав и Закона за висшето образование счита, че Висшият
адвокатски съвет има правомощия и основания да сезира Конституционния
съд по искането, направено от СНЦ „Инициатива за развито гражданско
общество”.
13. На 21.05.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане от

адв. Любомир Георгиев относно привеждане на Наредбата за заплащането
на правната помощ в съответствие с Наредба № 1/09.07.2004 г. относно
минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Това искане бе съвместно разгледано с постъпилото на 28.05.2018 г.
искане на адв. Велик Гогов.
Исканията бяха изпратени на секция „Гражданско право и процес“.
Становище бе дадено от адв. Валя Гигова. С решение № 1175, взето на
заседанието на 14.09.2018 г., Висшият адвокатски съвет създаде работна
група, съставена от членове на Висшия адвокатски съвет и представители
на адвокатски колегии, която да изготви становище по внесеното
предложение от Националното бюро за правна помощ за изменение на
Наредбата за заплащане на правната помощ. Висшият адвокатски съвет
възприе становището на групата и прие, че следва да бъдат подкрепени
предлаганите изменения.
14.
На 25.05.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане от
Ангел Марков относно тълкувателно дело № 2/2017 г. ОСГК на ВКС.
Искането бе изпратено на секция „Гражданско право и процес“.
Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова, което ще бъде внесено за
разглеждане на заседанието на Висшия адвокатски съвет. С решение №
1168 от 14.09.2018 г„ искането на Ангел Марков бе оставено без уважение
като неоснователно.
15.
На 04.06.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи
предложение от адв. Ясен Даниелов Кръстев за отправяне на искане по чл.
126 от Закона за съдебната власт във връзка с разпоредбите на Глава
Четвърта, чл. 20, ал. 5 и ал. 6 от Закона за адвокатурата.
Предложението бе изпратено секция „Гражданско право и процес“, а
също така и на проф. Дончо Хрусанов.
С решение на ВАдвС от заседанието на 18.01.2019 г. се реши
предложението да бъде изпратено на работната група по Закона за
адвокатурата за обсъждане.
16.
На 08.06.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи
предложение от адв. Наташа Огнянова Добрева за сезиране на КС на РБ на
осн. чл. 150, ал. 4 от КРБ за установяване противоконституционност на чл.
329, ал. 1 от НК.
Предложението бе изпратено на секция „Наказателно право и
процес“ и секция „Конституционно право“.
На 31.07.2018 г. бе получено становище от адв. Милен Ралчев и адв.
Сибила Игнатова, което бе прието с решение № 1165 на заседание на
ВАдвС на 14.09.2018 г., с което Висшият адвокатски съвет отклонява
искането, направено от адв. Наташа Добрева за сезиране на
Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията на
Република България за отмяна на чл. 329, ал. 1 от Наказателния кодекс, тъй
като не са налице основания за това.

17. Ha 12.06.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи жалба от
Васил Данчов Парлапански относно промени в § 10 от ПЗР на ЗСПЗЗ от
22.05.2018 г.
Искането бе изпратено на секция „Гражданско право и процес“.
Становище бе дадено от адв. Валя Гигова. С решение № 1167 от заседание
на 14.09.2018 г. Висшият адвокатски съвет остави без уважение искането
като неоснователно, като са изложени и мотиви.
18. На 04.07.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи
предложение от Огнян Куюмджиев за сезиране на Конституционния съд на
РБ във връзка с нарушени права по чл. 7 от КРБ.
Искането бе изпратено на секция „Гражданско право и процес“.
Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова, което бе разгледано на
заседание на Висшия адвокатски съвет на 14.09.2018 г. и бе взето решение
№ 1166, че искането следва да бъде оставено без уважение, тъй като в него
липсва изложение на фактическите обстоятелства, обосноваващи
евентуална противоконституционност, а също така липсва и искане до
ВАдвС за иницииране на производство за противоконституционност.
Жалбата бе изпратена на секция „Гражданско право и процес“.
Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова, което бе внесено за
разглеждане на заседанието на Висшия адвокатски съвет на 14.09.2018 г. и
взето решение № 1169, с което искането на Любчо Кирилов Сапаревски и
Елена Руменова Сапаревска бе оставено без уважение като неоснователно
и поради непосочване на конкретна разпоредба, която жалбоподателите да
считат за противоконституционна.
20.
На 01.10.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи
предложение с вх. № 2103/01.10.2018 г. от адв. Тодор Ташев относно
предложение за изменение на разпоредбата на чл. 99 от Закона за
задълженията и договорите.
Предложението бе изпратено на секция „Търговско право“.
21. На 17.10.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба с
вх. № 2264/17.10.2018 г. от Адвокатско дружество „Василев и партньори“,
подадена чрез адв. Константин Валентинов Василев от САК, във връзка с
разпоредбата на чл. 84 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
Молбата бе изпратена на секция „Гражданско право и процес“.
Становище бе изготвено от адв. Кина Чутуркова. С решение № 1439 на
Висшия адвокатски съвет на заседание на 14.12.2018 г. бе възложено на
адв. Гигова да изготви писмо до министъра на външните работи, до
министъра на правосъдието и до Министерски съвет във връзка с
правилното прилагане на чл. 83 от ЗННД.
22. На 24.10.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба с
вх. № 2329/24.10.2018 г. от Ненко Цъцаров във връзка със сезиране на
Конституционния съд на РБ на основание чл. 150, ал. 4 КРБ, за

установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 70, ал. 1,
т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Молбата бе изпратена секция „Наказателно право и процес“.
На заседание на Висшия адвокатски съвет на 18.01.2019 г. след
обсъждане бе взето решение, че не са налице основания ВАдвС да
упражни правомощието си по чл. 150, ал. 4 от КРБ.
23.
На 02.11.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпиха молби с
вх. № 2453 и 2457/02.11.2018 г. от Сдружение „Солидарност“ на основание
чл. 150, ал. 4 КРБ, свързани с разпоредби от Закона за адвокатурата.
Обединената молбата бе изпратена на секция „Гражданско право и
процес“ и до работната група по Закона за адвокатурата.
На заседание на Висшия адвокатски съвет на 18.01.2019 г. след
обсъждане бе взето решение, че не са налице основания ВАдвС да
упражни правомощието си по чл. 150, ал. 4 от КРБ. 24. На 19.11.2018 г.
във Висшия адвокатски съвет постъпи молба, вх. № 2621/19.11.2018 г. от
варненските адвокати Асен Георгиев, Анна Ангелова, Галин Русев,
Добромир Киров, Ивайло Арнаудов и Дамян Йорданов във връзка с
упражняване на правомощието на Висшия адвокатски съвет по чл. 150, ал.
4 КРБ за сезиране на КС на РБ с искане за установяване на
противоконституционност на разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за
митниците.
Молбата бе изпратена на секция „Финансово право и данъчно право
и процес“. Становище бе изготвено от адв. Тодор Табаков. С решение №
1435 на Висшия адвокатски съвет на заседанието на 14.12.2018 бе решено
да се изиска становище и от секциите „Наказателно право и процес“ и
„Конституционно право“ към Комисията по правни въпроси към ВАдвС.
На заседание на Висшия адвокатски съвет на 18.01.2019 г. след
обсъждане бе взето решение, че са налице основания за упражняване на
правомощията на съвета по чл. 150, ал. 4 от КРБ и да бъде изготвено
искане.
25. На 28.11.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи сигнал с
вх. № 2685/28.11.2018 г. от Чавдар Радионов Маринов във връзка с
проблеми при правораздаването при делата за родителски права.
Молбата бе изпратена на секция „Гражданско право и процес“.
На заседание на Висшия адвокатски съвет на 18.01.2019 г. след
обсъждане бе взето решение да бъде възложено на експерт да изготви
становище за съответствие на националното законодателство с
международноправните норми в сферата на предоставяне на родителски
права.
27. На 06.12.2018 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи
предложение с вх. № 2742/06.12.2018 г. от адв. Димитър Караниколов във
връзка с изменение на чл. 290, ал. 1 ГПК.

Молбата бе изпратена на секция „Гражданско право и процес“, като
за експерт-докладчик е определен адв. Валентин Брайков.
На заседание на Висшия адвокатски съвет на 18.01.2019 г. след
обсъждане бе взето решение, че не са налице основания за искане на
изменение на чл. 290, ал. 1 от ГПК.
Висшият адвокатски съвет се произнесе и по искания и предложения,
постъпили в края на 2017 г. и по препоръката на Общото събрание на
адвокатите от страната, проведено през 2018 г., Висшия адвокатски съвет
да внесе искане за обявяване на противоконституционност на чл. 142, ал. 2
от ГПК.
След като специалисти от секция „Гражданско право и процес“ и
„Конституционно право“ изразиха становище, че няма основания да бъде
направено такова искане, Висшият адвокатски съвет възложи със свое
решение № 776/23.03.2018 г. на проф. д-р Пенчо Пенев да изготви
становище по поставения въпрос.
След задълбочен анализ на поставената задача, проф. Пенев излезе с
мотивирано становище, че не са налице основания за обявяване на
противоконституционност на разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от ГПК, с оглед
на което Висшият адвокатски съвет взе свое решение № 1163/14.09.2018 г.,
с което посочи, че не са налице основания с оглед правомощията на ВАдвС
да сезира Конституционния съд с искане за обявяване на
противоконституциононст на разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от ГПК.
Нееднократно е посочвано, че законодателят работи, не за да приема
закони, които противоречат на Конституцията. Основното обаче е, че в
голяма част от случаите, с които сме сезирани, се касае не до
противоконституционност на определени правни норми, а до
неправилното им приложение. В тези случаи сезираме компетентните
органи за отстраняване на порочни практики.
За жалост има и случаи, в които се иска обявяване на
противоконституционност или търсене на „празнота в Конституцията или
законодателството“, без да се отчете наличието на изрична нормативна
уредба или решение на Конституционния съд или се търси решаване на
частни казуси.
Бих искала да благодаря на всички ръководители на секции и
изброените колеги, които работиха за професионалното изготвяне на
становище по поставените въпроси.
III. АДВОКАТУРАТА И СЪДЕБНАТА РЕФОРМА
Всички сме наясно, че българската адвокатура е неразделна част от
съдебната система и без нас не би могло да се осъществи съдебната
реформа.

Това е била отправната точка на Висшия адвокатски съвет да се
включи активно в работата за осъществяване на тази реформа.
1.
Становища на Висшия адвокатски съвет по ЗИД на Закона
за съдебната власт
Това, че адвокатурата е неразделна част от извършването на
съдебната реформа се вижда и от факта, че в създадения Съвет по
прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система (създаден с ПМС № 3/13.01.2016 г., ДВ, бр. 4/2016 г.) е
включен и представител на Висшия адвокатски съвет - заместникпредседателят Людмил Рангелов, който взе участие в работата на съвета. В
работната група по промените в ЗСВ бяха включени колегите Христо
Христов, Валентина Адиркова, Стефан Ботев.
Съветът има проведени две заседания:
На 14.03.2018 г., на което е обсъждана цялостна предварителна
оценка на въздействието на проекта на Закон за отклоняване от
наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на
непълнолетни лица, обсъждано е така също и изпълнението на
препоръките на Европейската комисия по Доклада за напредъка на
България по Механизма за сътрудничество и оценка от м. януари 2017 г.
На заседанието е разглеждан и отчет за работата на Съвета по
прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система през 2017 г.
На заседанието на 11.07.2018 г. е представен и обсъждан проект на
отчет за изпълнението на целите от Актуализираната стратегия за
продължаване на реформата в съдебната система и Пътната карта към нея
за първото шестмесечие на 2018 г., както и необходимостта от промени в
института за медиацията.
2. Дейност на Висшия адвокатски съвет в подготовката на
Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
През изминалата година продължи работата по изготвянето на
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.
Работната група в състав Емил Ддков, Атанас Стоянов, Людмил Рангелов,
Албена Пискова, Веселка Коева, Христо Христов, Нели Виодорова и
Димитър Петров продължи своята работа. Края на 2017 г. подготвеният
проект на ЗИДЗА бе изпратен на Адвокатските съвети за обсъждане и
даване на становище. През 2018 г. работната група обобщи всички
постъпили предложения за включване на нови текстове, допълнение и
изменение на конкретни текстове в законопроекта.
В първата половина на 2018 г. членовете на работната група
проведоха срещи с отделните адвокатски колегии, като на тези срещи бяха
обсъждани неотложни проблеми в организационната ни дейност, които
следва да бъдат разрешени приоритетно.

През отчетния период законопроектът бе обсъждан в девет заседания
на Висшия адвокатски съвет. Това продължително обсъждане се наложи,
както от многобройните предложения на колегите адвокати, постъпили във
Висшия адвокатски съвет през цялата 2018 г., така и от постановеното
решение на Съда на Европейския съюз в Люксембург по преюдициалното
запитване на съдия от Софийски районен съд дали адвокатските
възнаграждения не нарушават принципите на конкурентното право, така и
поради влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни
(GDPR).
Есенната конференция на българската адвокатура, проведена в гр.
Русе бе посветена на „Обсъждане на залегналите е законопроекта за
изменение и допълнение на Закона за адвокатурата въпроси, свързани с
обхвата на адвокатската дейност, адвокатските възнаграждения,
адвокатските регистри, обжалваемост на актовете на органите на
адвокатурата,
дисциплинарни производства и медиация. “ На
конференцията адвокатите Атанас Стоянов, Веселка Коева, Димитър
Петров и Ралица Негенцова запознаха участниците с основни положения в
предлаганите промени.
Именно въз основа на решенията на Есенната конференция Висшият
адвокатски съвет реши, че основните направления, в които следва
първоначално да бъде изменен Закона за адвокатурата, са свързани с
вписването на адвокатите, отписването и временното преустановяване на
адвокатската дейност, адвокатските възнаграждения, адвокатските избори
и дисциплинарното производство.
На 30.11.2018 г. Висшият адвокатски съвет прие окончателно
проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.
Към настоящия момент се изготвят останалите части на
законопроекта, а именно мотиви към него и оценка на въздействието му,
като се надявам в най-скоро време да предоставим на вниманието ви
изготвените от Висшия адвокатски съвет текстове за обсъждане. Висшият
адвокатски съвет счита, че насоките на измененията на закона, очертаните
от общото събрание на адвокатите от страната от 2018 г. и от Есенната
конференция на българската адвокатура в гр. Русе, в достатъчна степен
обхващат настоящите и най-належащи проблеми, които срещаме в
организацията на адвокатурата и в пряката ни адвокатска работа.
Надявам се, че след обсъжданията в адвокатските колегии на
изготвения проект на ЗИДЗА, и след обсъжданията във Висшия адвокатски
съвет и достатъчно широката им разгласа, ще успеем през тази година да
се поздравим с успех при приемането на измененията в Закона за
адвокатурата.
IV. УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

1.
Участие в дискусии и работни групи, организирани от
Президентство,
Народното
събрание,
Министерството
на
правосъдието и други институции
А. Наши представители в работни групи към Министерството на
правосъдието бяха:
- междуведомствена работна група за изготвяне на проект на Закон
за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, в която участваха адв.
Милен Ралчев и адв. Людмил Рангелов;
- междуведомствена работна група за изготвяне на проект на ЗИД
ЗСВ с участието на адв. Людмил Рангелов;
- работната група за изготвянето на нормативни промени в областта
на юридическата правоспособност с участието на адв. Людмил Рангелов;
- работна група за изготвяне на проект на Закон за изменение и
допълнение на Наказателния кодекс с участието на адв. Златка Стефанова;
- работна група за изготвяне на Закон за изменение и допълнение на
НК във връзка с изготвянето на предложения за законодателни промени в
НК относно прецизиране на текстовете на института на неизбежната
отбрана и текстовете, свързани с незаконното отнемане на моторни
превозни средства с участието на адв. Людмил Рангелов, адв. Милен
Ралчев;
- работна група за Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския
парламент на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за
заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за
искани за предаване лица в рамките на производството по Европейската
заповед за арест (ЕЗА), в която участва адв. Златка Стефанова;
- работна група за Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции
за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното
производство, в която участва адв. Златка Стефанова;
- работна група за обсъждане на направените предложения и
изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт, в която участва адв. Людмил Рангелов;
- работна група за обсъждане на промените в Семейния кодекс с
участието на главния секретар на ВАдвС адв. Стефка Въжарова;
- работна група за подготвяне на необходимите законодателни
промени във връзка с възникнали проблеми при създаване на имотния
регистър в Република България, в която участваха адв. Валя Гигова и адв
Емил Ядков;
- работната група във връзка с усъвършенстване на уредбата на
охранителните производства по Закона за наследството с участието на адв.
Валя Гигова, допълнена с адв. Добринка Гърневска;

- работна група за обсъждане и подготовка на нормативни промени в
Закона за съдебната власт и в проекта на наредба по чл. 297а от Закона за
съдебната власт с участието на адв. Людмил Рангелов;
- работна група за изготвяне на проект на Закон за изменение и
допълнение на ГПК с участието на адв. Валя Гигова;
- работна група за изготвяне на ЗИД на Закона за отговорността на
държавата и общините за вреди, в която участваха Валя Гигова и адв.
Цветана Чуклева;
- работна група за изготвяне на предложения за законодателни
промени във връзка с изпълнения на задълженията, които произтичат от
Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на
Европейската прокуратура (ЕРРО) с участиено на адв. Людмил Рангелов;
- продължи дейността си и работна група 33 „Сътрудничество в
областта на правосъдието“ към Съвета по европейски въпроси, създадена
на основание ПМС № 85 от 2007 г., в която участва адв. Валя Гигова;
- главният секретар на ВАдвС адв. Стефка Въжарова участва в
работна група, която да предложи нормативни изменения по въпросите,
свързани с вещите лица;
- междуведомствената работна група, която има за задача да
разгледа предложения за изменение и допълнение на Търговския закон и
на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците, в която участваха адв. Валя Гигова и адв. Ралица
Топчиева.
- представител в Комисията по правни въпроси при обсъждането по
Закона за изменение и допълнение на АПК бе проф. Дончо Хрусанов.
Б. Министерство на външните работи
Във връзка със запитване на Министерство на външните работи
Висшият адвокатски съвет заяви своята готовност за участие на експерти в
работна група за изготвяне на проекти за превенция и противодействие на
антисемитизма и взаимодействие с международни организации с
компетентности и дейности по борбата с антисемитизма, ако бъде взето
решение за изработване на Законопроект за изменение и допълнение на
НК, отнасящ се до състави на престъпления, мотивирани от
предразсъдъци, „реч на омразата“ и дискриминация.
В. Адв. Десислава Кръстева участва в САД „Финансово разузнаване“
на Държавната агенция за национална сигурност.
Висшият адвокатски съвет изказва сърдечна благодарност на
колегите Валя Гигова, проф. Дончо Хрусанов, Златка Стефанова, Емил
Ядков, Людмил Рангелов, Милен Ралчев, Ралица Топчиева, Стефка
Въжарова, Цветана Чуклева, за изключително задълбоченото им и
професионално участие в дейността на българската адвокатура в областта
на законодателството.

Участие в законодателни обсъждания. Становища по
законопроекти и подзаконови актове
а) На 23.02.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
Министерство на правосъдието относно Въпроси, свързани с
изграждането на Национален регистър на запорите. Становището бе
изготвено от адв. Валя Гигова.
б) На 06.03.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
Комисията по правни въпроси към 44-тото Народно събрание относно
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс,
сигн. № 702-01-55/19.12.2017 г. Становището бе изготвено от адв. Милен
Ралчев.
в) На 14.05.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
Министерския съвет на РБ относно Проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за защита на личните данни, обявен за
обществено обсъждане на 30.04.2018 г. Становището бе изготвено от адв.
Валя Гигова.
г) На 21.06.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
Министерския съвет на Република България относно Проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ППЗДНС). Становището бе изготвено от адв. Милен Ралчев.
д) На 16.07.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
Министерство на правосъдието относно Проблемите при създаване на
имотния регистър у нас, обсъждани на кръгла маса, проведена в СЮБ
на 06.07.2018 г., с участието на представители на Министерство на
правосъдието и Висшия адвокатски съвет. Становището бе изготвено от
адв. Валя Гигова.
е) На 20.07.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
Министерство на правосъдието относно Проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за правната помощ. Становището бе изготвено от
адв. Емил Ядков и адв. Милен Ралчев.
ж) На 30.10.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
Министерство на правосъдието относно Проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за
заплащането на правната помощ, приета с ПМС М4/2006 г.
Становището бе оформено с решение № 1272 на Висшия адвокатски съвет
след доклад на работната група в състав адвокатите: Веселка Коева, Емил
Ядков - членове на ВАдвС, Десислава Миразчийска - член на Софийския
адвокатски съвет, Калина Петрова - член на АС Варна, Златина Йовчева председател на АК Стара Загора, Румен Кирилов - председател на АК
Перник и Кирил Александров - председател на АК Пазарджик.

з) На 07.11.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
председателя на 44-тото Народно събрание на РБ и председателя на
Комисията по бюджет и финанси към 44-тото Народно събрание на РБ по
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за
застраховането, сигн. № 802-01-40/11.10,2018 г. и по предложение с вх.
№ 854-04-174/01.11.2018 г. на народния представител Менда Стоянова
за изменение и допълнение на законопроекта за изменение и
допълнение на Кодекса за застраховането, сигн. № 802-01-40/11.10.2018
г. Становището бе изготвено от адв. Красимира Иванова.
и) На 21.11.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
Комисията по правни въпроси към 44-тото Народното събрание на РБ,
относно Общия законопроект на приетите на 25.10.2018 г. на първо
гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс, сигн. № 802-01-36, внесен от Министерския съвет на 08.10.2018
г., и Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс,
сигн. № 854-01-73, внесен от група народни представители на
09.10.2018 г. Становището бе изготвено от адв. Милен Ралчев.
й) На 22.11.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
Министъра на правосъдието г-жа Цецка Цанева, относно Консултационен
документ по чл. 26 от Наредбата за обхвата на методологията за
извършване на оценка на въздействието, във връзка с проект на Закон
за физическите лица и мерките за подкрепа. Становището бе изготвено
съвместно от адв. Мариета Димитрова, Надя Шабани и от доц. Венелина
Тодорова.
к) На 19.12.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
председателя на Комисията по правни въпроси към 44-тото Народно
събрание на РБ относно Законопроекти за изменение и допълнение на
Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество, сигн. № 854-01-87 /10.12.2018 г. и сигн. № 85401-90/17.12.2018 г. Становището бе изготвено от адв. Георги Атанасов.
Висшият адвокатски съвет изказва сърдечна благодарност на
колегите Валя Гигова, Веселка Коева, Георги Атанасов, Десислава
Миразчийска, проф. Дончо Хрусанов, Емил Ядков, Златина Йовчева,
Калина Петрова, Кирил Александров, Милен Ралчев, Мариета Димитрова,
Румен Кирилов и Кирил Александров, Надя Шабани и от доц. Венелина
Тодорова за задълбоченото им и професионално участие в дейността на
българската адвокатура в областта на законодателството.
V.
ПРЕДПРИЕТИ ОТ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
ДЕЙСТВИЯ И МЕРКИ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕГЛАМЕНТ
2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27
април 2016 г. 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/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните).
На 25 май 2018 г. в Европейския съюз започна прилагането на нов и
единен набор от правила за защита на личните данни, който е закономерен
резултат от бързоразвиващите се информационни и комуникационни
технологии в съвременното ни общество, глобализацията и
икономическата и социална интеграция, произтичаща от функционирането
на вътрешния пазар, довело до съществено увеличение на трансграничните
потоци от данни.
Европейският законодател си постави амбициозната задача с
приемането на ОРЗД не само да уеднакви правилата за регулация в
защитата на личните данни във всички държави членки на ЕС, както и по
отношение на обработването на лични данни от администратор, който не е
установен в Съюза, а е установен на място, където се прилага правото на
държава членка по силата на международното право, но и да постави пред
бизнеса еднакви условия на конкуренция. Общият Регламент надгражда
предишния режим за защита на данните, въведен с Директива 95/46/ЕО,
транспонирана в българския Закон за защита на личните данни от 2002 г.,
като в същото време отчита динамиката на развитието на новите
технологии и на дейностите по обработка на лични данни.
Висшия адвокатски съвет действа като администратор на лични
данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на личните
данни. Бяха предприети редица действия и мерки, свързани с привеждане
на дейността на ВАдвС в съответствие с изискванията на новата правна
рамка по защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 в следните
насоки:
I. В изпълнение на нормативно установените си правни задължения
по чл. 122, ал. 1, т. 11 ЗА в срока за обществено обсъждане на
законопроекта за изменение и допълнение на ЗЗЛД, ВАдвС на 14 май 2018
г. по електронната поща даде своето подробно и аргументирано становище
по проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на
личните данни (http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78179), като бележките
и предложенията на ВАдвС за необходимите промени в законопроекта
бяха изцяло възприети и намериха отражение във внесения в НС на
18/07/2018 г. законопроект за изменение на ЗЗЛД. Към момента
законопроектът още се обсъжда след приемането му на първо гласуване на
19/09/2018 г.
Възложено бе на група от специалисти по защита на личните данни в
състав: Невин Фети, Гинка Христова, Десислава Кръстева, Мартин
Захариев и Николай Ангелов, да изготвят всички необходими документи,
свързани с приложението на GDPR (General Data Protection Regulation) Регламент, приет от Европейския съюз, относно личните данни,

включително
Регламента.
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II. Независимо от факта, че националният ни законодател пренасочи
вниманието и активността си от законопроекта за изменение и допълнение
на Закона за защита на личните данни, към други законопроекти и
нетърпящи отлагане законодателни промени, ВАдвС от своя страна насочи
своевременно действията си към ефективно прилагане на новите правила
по защита на личните данни в своята дейност като:
>
На електронната страница ВАдвС като администратор на
лични данни https://www.vas.bg/bg/a/zashchita-na-lichnite-danni оповести в
съответствие с чл. 13 от Регламент 2016/679 своята политика по защита на
личните данни пред всички субекти на данни.
>
В раздел „Защита на личните данни“ на електронната страница
на ВАдвС оповести целите и средствата, за които събира и обработва
личните данни; категориите лични данни, които обработва; посочи
регистрите с лични данни, които води на основание чл. 30 от Регламента;
обяви основанието, на което обработва личните данни в изпълнение на
принципа по чл. 5, § 1, буква „а“ за добросъвестно, законосъобразно и
прозрачно обработване на данните; ясно посочи и уведоми субектите на
данни кои са категориите получатели на лични данни, срокът за
съхранение и унищожаване на обработваните лични данни, и не на
последно място, именно в съответствие с изискванията Регламент
2016/679, към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се
обработват,
>
На 22.05.2018 г. ВАдвС със свое решение прие Вътрешни
правила по защита на личните данни, които уреждат организацията на
обработване и защитата на лични данни на адвокатите и адвокатите от
Европейския съюз, членуващи в Съвета, на адвокатските сътрудници, на
работниците/служителите, включително и на кандидатите за работа във
ВАдвС, на контрагентите и партньорите на ВАдвС, както и на всички
други групи физически лица, с които ВАдвС влиза в отношения при
осъществяването на правомощията и дейността си.
>
ВАдвС е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т.
7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. Като
администратор на лични данни, при обработването на лични данни ВАдвС
спазва строго принципите за защита на личните данни, предвидени в
Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и
законодателството на Европейския съюз и Република България.
>
ВАдвС при изпълнение на принципа „отчетност“ определи
длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗЛД), в съответствие с
разпоредбите на чл. 37 от ОРЗД.

>
След определянето на ДЛЗЛД, в организацията се извърши
цялостен мониторинг във вътрешно-организационната и външна
комуникационна среда на администратора като ДЛЗД даде на
администратора предписания за изпълнение с цел привеждане на
дейността на администратора в съответствие с изискванията на ОРЗД
Висшият адвокатски съвет, като администратор на лични данни, за
постигане на съответствие на организацията с изискванията и правилата на
ОРЗД и в съответствие с предписанията на ДЛЗД извърши следните
действия:
■
въведе организационни мерки за ограничаване на достъпа на
външни неоторизирани лица до зоните, в които се обработват лични данни,
именно в изпълнение на принципа „необходимост да знае“. В общото
деловодство, в което се обработват лични данни от служителите в
деловодството, бяха поставени ясни идентификационни табели за
отграничаване на зоната, в която се обработват личните данни, от зоната,
до която имат достъп външни лица;
•
подписани бяха споразумения по чл. 28 от ОРЗД с външни
дружества, обработващи лични данни;
■
бе закупен отделен (независим) сървър, които да е независим
от действащите към момента, такива, разположени в сградата на ВАдвС, с
цел създаване на възможност за back up на цялата обработвана от ВАдвС
информация;
■
обновена е компютърната инфраструктура, актуализиран е
софтуера, закупена е операционната система, съобразен с GDPR, а именно
Microsoft Office 365;
■
въведена е политика на електронна комуникация в самата
организация, както и извън нея. Документи, съдържащи лични данни се
изпращат чрез криптиращи програми;
•
проведена бе оценка на сигурността, включваща периодични
тестове и оценки на уязвимостта на мрежите и системите на ВАдвС от
външни и вътрешни атаки (Vulnerability test), включително оценка на
въздействието, адекватността на използваните мерки и способи за защита,
както и препоръки за нейното техническо и организационно подобряване.
Оценката включва посочените аспекти и по отношение сигурността на
събираните, обработвани и съхранявани лични данни. Тестът е проведен от
експерт по информационна сигурност (“Киберсигурност“), който изготви
доклад. Докладът е предаден на системния администратор, като са
предприети мерки за осигуряване на информационната и мрежова
сигурност в организацията.
•
администраторът на лични данни - ВАдвС, извършва дейност
по „Видеонаблюдение“, като целта на обработваните данни е контрол на
достъпа и охрана на сградите и помещенията на ВАдвС. В изпълнение на
задълженията си по ОРЗД, администраторът прие правила за извършване

на видеонаблюдението, както и оповести на субекти на данни, че именно
ВАдвС е администратор на обработваните категории данни: образ, звук,
■
извършено бе логическо разделяне на безжична мрежа от
физическата инфраструктура в организацията. Безжичната мрежа е
поставена в отделен Virtual LAN, който да предоставя само интернет
свързаност. Достъпът от безжичната мрежа до каквито и да било вътрешни
за организацията ресурси е ограничен;
■
извършва се регулярен мониторинг и преглед на събитията по
сигурност на информацията (Audit Logs) с цел прихващане на
неоторизирани събития;
■
извършена е защита на уеб сайт https://www.vas.bg/bg чрез
въвеждане на криптирана връзка.
На 16 юни 2018 г. основна тема на Националната конференция на
българската адвокатура бе „Общият регламент за защита на данните
Регламент /ЕС/2016/679 и адвокатурата“
На 10.12.2018 г. бе организирано обучение на целия екип от лица,
намиращи се в трудово правоотношение с администратора на лични данни
за постигане на достатъчно ниво на защита на данните по Закона за
Киберсигурност с цел повишаване квалификацията на служителите.
Участие взеха и председателят и главният секретар на Висшия адвокатски
съвет. Това е една от стъпките посочени в насоките на РГ29 в Становище
3/2010 относно спазване на принципа на отчетността.
Обучението се проведе в сградата на ВАдвС от началник сектор
„Дигитални анализи и открити източници“ в ГДБОП-МВР г-н Светлин
Лазаров. Обучението имаше за цел да повиши компетентността и знанията
на работещите в организацията лица в областта на защита на личните
данни, сигурността на информацията, рисковете при обработка на данни,
мрежова защита и устойчивост на системите, чрез които ежедневно се
обработват лични данни във вътрешната дейност на организацията.
Бих искала да изкажа благодарност на адв. Силвия Паунова длъжностното лица по защита на личните данни, която компетентно и
неотклонно следи за изпълнение на задълженията на Висшия адвокатски
съвет съобразно Регламент/ЕС/2016/679 и своевременно реагира с
предписания за стриктното изпълнение на всички изисквания.
Благодаря и на колегите, включени в работната група и работили по
приложението на GDPR (General Data Protection Regulation) - Регламент,
приет от Европейския съюз, относно личните данни, както и с
предложения за промени в Закона за защита на личните данни във връзка с
приложението на този регламент, както и промени в Закона за
адвокатурата адвокатите Валя Гигова, Георги Димитров, Гинка Христова,
Десислава Кръстева, Мартин Захариев, както и на колегите Невин Фети и

Николай Ангелов за направеното от тях до сега по тези толкова актуални
въпроси.
VI.
ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ
СЪВЕТ
Редовните заседания на Висшия адвокатски съвет се провеждаха
веднъж месечно, обикновено в последния петък от месеца. Нито един от
членовете на Висшия адвокатски съвет не е отсъствал по неуважителни
причини. Председателят на Висшия контролен съвет и председателят на
Висшия дисциплинарен съд присъстваха на заседанията на съвета.
Заседанията на Висшия адвокатски съвет се провеждат без
ограничения във времето за дебати. Преди заседанието дневният ред се
публикува на сайта на Висшия адвокатски съвет и се изпраща по
електронните пощи на всички участници в заседанието, както и на всички
адвокатски съвети. Изпращат се и постъпилите материали за заседанието
на участниците с оглед запознавани с въпросите, които ще бъдат
разглеждани.
Редовните заседания започват с доклад на председателя на Висшия
адвокатски съвет за извършената работа през съответния период.
Информация за събитията се качва и на сайта на ВАдвС след всяко
заседание.
На всяко заседание по доклад на главния секретар адв. Стефка
Въжарова се обсъждат и одобряват разходи за предходния период.
Разглеждат се дисциплинарни и други индивидуални преписки. На
заседанията редовно се предоставя информация за събираемостта на
дължимите месечни вноски към Висшия адвокатски съвет и се посочват
предстоящите събития.
През отчетния период са проведени общо 23 заседания, от които 11
редовни и 12 извънредни.
Редовното заседание на 15 юни 2018 г. бе изнесено в гр. Сливен,
където се състоя Националната конференция на българската адвокатура на
тема „Общият регламент за защита на данните Регламент /ЕС/2016/679 и
адвокатурата“. Съпътстваща бе темата „Взаимоотношенията между
Висшия адвокатски съвет и адвокатските съвети“.
Редовното заседание на 28 септември 2018 г. бе изнесено в гр. Русе,
където се състоя Националната конференция на българската адвокатура на
тема „Обсъждане на залегналите в законопроекта за изменение и
допълнение на Закона за адвокатурата въпроси, свързани с обхвата на
адвокатската дейност, адвокатските възнаграждения, адвокатските
регистри, обжалваемост на актовете на органите на адвокатурата,
дисциплинарни производства и медиация“. Съпътстваща бе темата
„Дискусия по актуални въпроси“.

Извънредното заседание на 12.01.2018 г. бе за разглеждане на отчета
за изпълнение на бюджета за 2017 г. и на проекта за бюджет на съвета за
2018 г.
Извънредното заседание, проведено на 16.02.2018 г., бе във връзка с
обсъждане на допълнение към отчета за бюджета за 2017 г. и
дисциплинарни преписки;
Извънредните заседания на 17.02.2018 г., 23.03.2018 г., 4 април 2018
г., 17 май 2018 г., 18 юли 2018 г., 3.11.2018 г. и 30.11.2018 г. бяха във
връзка с обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за адвокатурата.
Извънредното заседание на 8 юни 2018 г. бе свързано с приложение
на Регламент на ЕС за защита на личните данни: организационни въпроси
и техническа обезпеченост.
Извънредното заседание 14 септември 2018 г. бе във връзка с
разглеждане на преписки на Комисията по правни въпроси, финансови
въпроси, дисциплинарни преписки и др.
Извънредно заседание на 12 октомври 2018 г. бе във връзка с доклада
на работната група по ЗИД на ЗА и във връзка с образци на документи за
изборни книжа.
През отчетната година във Висшия адвокатски съвет са заведени
2880 бр. преписки и изведени 1609 броя документи. Това налага извод, че
броят на жалбите нараства. Съветът отделя все повече време за
разглеждането им. Голяма част от тях са подадени от конкретни две лица.
От едното лице(с наказание „лишаване от право да упражнява адвокатска
професия за определен срок) има постъпили само за изминалата година 46
жалби срещу решения на адвокатски съвет и 18 съобщения за извършени
дисциплинарни нарушения от членове на органи на адвокатурата. От
второто лице(действащ адвокат) има подадени 27 жалби срещу решения на
адвокатски съвет.
В голямата си част жалбите са оставени или без разглеждане, поради
недопустимост или без уважение поради липса на нарушения.
През отчетния период Висшият адвокатски съвет разгледа жалби
срещу откази за вписване в регистъра на адвокатските колегии, жалби
срещу отписвания от регистъра на адвокатските колегии, жалби срещу
решения за промяна статута от младши адвокат в адвокат, жалби срещу
откази за определяне на възнаграждения, молби за вписване и отписване на
чуждестранни адвокати и за промени в регистъра на чуждестранните
адвокати, жалби срещу откази на адвокатските съвети да образуват
дисциплинарни производства, молби за социална помощ, молби за
финансово подпомагане на авторски издания на колеги и т. н.
Общо за отчетния период Висшият адвокатски съвет постанови 1019
решения до 31.12.2018 г. Всички решения на Висшия адвокатски съвет се

вписват в картотека. Нито едно решение не е обжалвано от Висшия
контролен съвет.
През 2018 г. няма решения, които да са взети с решаващия глас на
председателя на съвета.
Дневният ред за всяко едно заседание се публикува на сайта на
Висшия адвокатски съвет една седмица преди заседанието
Стенографските протоколи от заседанията на съвета се публикуват
своевременно в секцията на сайта на Висшия адвокатски съвет, за която
всяка адвокатска колегия има пароли за достъп.
Взетите решения на заседанията на Висшия адвокатски съвет се
публикуват своевременно в публичната секция на сайта на съвета
„Органи“ - „Висш адвокатски съвет“.

VII.
РАБОТНИ ГРУПИ И УЧАСТИЕ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В ДРУГИ ОРГАНИ
1. Висшият адвокатски съвет изпълнява задължението си да определя
представители на адвокатурата , които участват в работни групи на
държавни институции:
Наш постоянен представител в Националния съвет за подпомагане и
компенсация на пострадали от престъпления е колегата Никола Рангелов член на Висшия адвокатски съвет.
2. Наши представители в Съвета по изпълнение на наказанията към
министъра на правосъдието е адв. Христо Христов и адв. Румен Петков членове на Висшия адвокатски съвет, като през 2018 г. няма заседания на
този орган.
3. През целия период Висшият адвокатски съвет изпълняваше
задължението си да изпраща свои представители за членове на комисиите
в провеж даните от Министерството на правосъдието изпити за юридическа
правоспособност. Както е отбелязвано и през предходните години, общата
оценка на колегите е, че изпитът се провежда формално и
непрофесионално. Нееднократно сме поставяли въпроса и пред
Министерството на правосъдието, че мнението на участващите в изпита
колеги адвокати е, че не е налице достатъчно висока квалификация на
лицата, които се явяват на изпита, както и необходимостта от
преосмисляне мястото и ролята на изпита за придобиване на юридическа
правоспособност. Това становище бе заявявано на работни срещи с
различни министри на правосъдието.
Позволете ми да благодаря на колегите Албена Пискова, Александър
Попчев, Ангел Ангелов, Валентина Адиркова, Валя Иванова, Веселка
Коева, Даниел Маринов, Димчо Тодоров, Евгени Попов, Елка Пороминска,
Емил Ядков, Йосиф Герон, Красимир Краев, Людмил Рангелов, Маргарита
Рангелова, Милена Караманолова, Нели Виодорова, Никола Рангелов,

Нина Седефова, Ралица Негенцова, Румен Кирилов, Светлана Проданова,
Станислав Тонов, Стефан Ботев, Стефка Въжарова, Христо Караманолов,
Христо Христов, Чавдар Пенков за отделеното време и за това, че
защитават идеята изпитът за придобиване на правоспособност да отговаря
на влаганото съдържание, а не да се превръща във формално явяване.
От важно значение е не само въпросът за придобиване на
правоспособност, но и образованието по специалността „Право“ в
различните юридически факултети на акредитираните висши учебни
заведения.
4. Членове на Висшия адвокатски съвет се явяват пред Върховния
касационен съд по всички жалби срещу решенията на Висшия адвокатски
съвет, както и по други дела, по които Висшият адвокатски съвет е страна.
Образувани са 16 дела, от които 5 са насрочени за първо заседание. Водени
са 11 дела, по които Висшият адвокатски съвет е бил представляван или
подпомаган от адвокатите Веселка Коева, Иван Стойнев, Йосиф Герон,
Нели Виодорова, Светлана Проданова, Снежина Христова, Христо
Христев, Цветана Чуклева. Искам да изкажа благодарност на колегите,
които с отговорност защитаваха пред съда каузите на Висшия адвокатски
съвет.
5. Във връзка с осъществяване на дейността на Висшия адвокатски
съвет бяха определени нови и продължиха действието си следните работни
групи:
= Връзките с международните организации Съвет на европейските
адвокатури и правни общества със седалище в Брюксел (ССВЕ),
Международен адвокатски съюз със седалище в Париж (UIA),
Международен адвокатски съюз със седалище в Лондон (IBA), Федерация
на европейските адвокатури със седалище в Страсбург (FBE) се
осъществяват от председателя Ралица Негенцова. Дейността на тази група
щ е бъде отчетена в раздела за международна дейност.
Бе създаден и помощен орган, чийто членове се разпределиха да
следят за дейността на всяка една от организациите. В състава на
помощния орган са включени: Ралица Негенцова - председател на Висшия
адвокатски съвет, заместник-председателите Людмил Рангелов и Атанас
Стоянов, адвокатите Петър Кирилов Петров, Гроздан Добрев, Борислав
Боянов, Ели Христова и Константин Димитров.
= Работна група в състав: председател адв. Хари Харалампиев и
членове адв. Атанас Стоянов, адв. Стефка Въжарова и адв. Владислав
Янев, която бе натоварена със задачата да издири и установи случаи на
нелоялна конкуренция от страна на асоциации и други юридически
лица, извършващи незаконна адвокатска дейност по защита на правата и
интересите на българските граждани. Към групата бяха включени и
адвокатите Ели Христова, Милен Ралчев и Красимир Недев.

Новоизбраният съвет попълни групата с адвокатите Веселка Коева,
Красимир Краев и Стефан Ботев. Бе приета концепция за това как да бъдат
реализирани предложенията.
При направеният от Висшия адвокатски съвет преглед на дейността
на работните групи бе отчетена ниската активност на членовете на тази
група и беше възложено да се направи нова организация за постигане на
целите, които са поставени със създаването на тази работна група. За
председател на групата бе избран адв. Атанас Стоянов - заместникпредседател на съвета. Много има още да се работи в тази насока, но това
може да стане и с активното съдействие на адвокатските колегии и
отделните адвокати.
= Висшият адвокатски съвет сформира работна група, която да
анализира
съществуващите
общи
условия
„Професионална
отговорност” на всички застрахователни дружества и да изготви проект за
оптимални общи условия „Професионална отговорност”, които да бъдат
обсъдени на заседание на Висшия адвокатски съвет. Работната група
излезе с общи предложения и остана да се доработва и събира
информация, така че след проучване на общите условия по риска
„професионална отговорност“ и след внасяне на предложения за
изменения на тези общи условия с цел подобряването им да определи едно
или няколко дружества, които да препоръча на колегиите. След
проведената национална конференция във Велинград остана да се обобщят
предложенията, дадени от отделните дружества с оглед изискване от наша
страна на единни общи условия.
= работна група, свързана с програмата за електронното
правосъдие, включваща адвокатите Георги Георгиев Димитров и Емил
Петров Ядков. Тази работна група има постоянен характер;
= работна група, която да преразгледа сключените договори с LEX
BG, да направи предложение за уреждане на взаимоотношенията с LEX
BG. Групата е в състав: Атанас Стоянов - заместник-председател на
съвета, и членове Албена Пискова, Георги Димитров и Емил Ядков;
С оглед изпълнение на решението на Общото събрание 2018 г. и
приетата от ВАдвС политика за въвеждане на е-адвокатура бе прекратен
договорът с LEX BG, а Единният регистър на адвокатите за бе прехвърлен
администриране от съвета.
= работна група по въпроси, свързани със „здравна карта“ Застраховка „Здравна грижа“, в състав: главния секретар Стефка
Въжарова, Албена Пискова, Румен Петков;
= работна група, която да работи за сключване на договор с мобилен
оператор при преференциални условия за адвокати в състав: Красимир
Краев и Георги Димитров. Продължават разговорите за преференциални
общи условия за адвокатите;

= работна група, която да подготви оферти за сключване на договор
за електронен подпис при преференциални условия за всички адвокати в
състав: Стефка Въжарова - главен секретар, Емил Ядков и Валя Иванова.
Бяха договорени общи условия и сключено рамково споразумение със
„Борика“ АД;
= работна група във връзка с организиране на кръгла маса на тема
„Диалогът между правните професии”, в състав: Ралица Негенцова,
Валя Гигова, Милен Ралчев, Стефан Ботев;
= работна група за организиране на кръгла маса по въпроси,
свързани с работа с деца и детското правосъдие в състав: Албена
Пискова, Стефан Ботев, Валентина Адиркова, Мария Ганева. Поради
натоварена програма на съвета кръглата маса бе отложена за 2019 г.;
= работна група за реформа и поддържане на Единния регистър
на адвокатите от страната и промяна на Наредба № 3 за водене и
съхраняване на регистрите от адвокатските съвети в състав: Стефка
Въжарова - главен секретар, и членове проф. Георги Димитров и Емил
Дцков;
= работна група във връзка с изпълнението на т. 4 от решение №
627/2018 г. на Висшия адвокатски съвет в състав: Стефка Въжарова главен секретар на ВАдвС и членовете на съвета проф. Георги Димитров,
Емил Ядков, Светлана Атанасова - главен счетоводител на Висшия
адвокатски съвет, счетоводителят на Адвокатска колегия - Благоевград
Цветанка Христова, секретарят на Адвокатска колегия - Пловдив Иван
Демерджиев, секретарят на Адвокатска колегия - Велико Търново Валери
Ставрев и представител на Софийската адвокатска колегия, определен от
председателя Ивайло Данов;
= работна група да изготви предложение за оптимизиране работата
на Висшия адвокатски съвет в състав: Стефка Въжарова, Христо
Христов, Емил Ядков и Красимир Краев.
VIII.
Мерки за подпомагане на адвокатските съвети за
професионална защита на адвокатите и за подобряване на условията
за упражняване на професията:
1.
Висшият адвокатски съвет бе сериозно обезпокоен от факта, че
на 18.10.2018 г. в офиса й в град София бе нападната и бита адв. Валентина
Каменарска.
Висшият адвокатски съвет излезе с декларация, в която изрази
възмущението си от този акт на насилие, като посочи, че посегателството
върху здравето и живота на всяко човешко същество е недопустимо и
предизвиква справедливия ни човешки гняв. Случилото се е грубо
посегателство не само срещу личността, честта и достойнството на
адвоката, но и срещу цялата свободна и независима адвокатура. Съветът
изрази своята категорична подкрепа за нападнатата ни колега-адвокат и

декларира, че ще отстоява е всички допустими от закона средства правата
на адвокатите и възможността да упражняват професията без страх и ще се
бори за драстичното намаляване на агресията и посегателствата върху
здравето и личността на българските граждани.
Висшият адвокатски съвет призовава българската държава в лицето
на МВР и всички компетентни органи да предприемат незабавни действия,
за да се установи и накаже извършителят на това гнусно деяние.
2.
Във връзка с публикации в медиите за претърсване на
адвокатски кантори Висшият адвокатски съвет заяви принципната си
позиция, че не познава фактите по случая, но при установено нарушение
на закона Висшият адвокатски съвет ще реагира изключително остро и ще
се противопостави категорично на опитите за въвеждане на подобна
практика. Припомнено бе, че в аналогичен случай според Европейският
съд по правата на човека (решение от 22.05.2008 г. по делото Илия
Стефанов срещу България по Жалба № 65755/01) обиск в адвокатска
кантора, включително, както е в конкретния случай, на електронни данни,
представлява намеса в „личния живот“, „дом“ и „кореспонденция“. По
това дело България беше осъдена и мотивите на съда са изключително
ясни и непротиворечиви.
Висшият адвокатски съвет настоя компетентните органи незабавно
да извършат проверка по случая и при установено нарушение и/или
злоупотреба с права, виновните лица да бъдат санкционирани по
предвидения в закона ред.
Проведена бе среща на председателя на Висшия адвокатски съвет
Ралица Негенцова и заместник-председателя Людмил Рангелов с главния
прокурор Сотир Цацаров и заместник на главния прокурор Иван Гешев, на
която бе дадена информация по този случай.
3.
На 27.08.2018 г. председателят на Висшия адвокатски съвет
Ралица Негенцова и заместник-председателя Людмил Рангелов взеха
участие в среща, инициирана от ДАНС, с участието на заместникпредседателя Николай Ненков и представители на правния отдел във
връзка с даденото от ВАдвС становище пред Министерския съвет на
Република България относно проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“ (ППЗДНС).
4.
На 25.10.2018 г. се състоя среща на председателя на съвета
Ралица Негенцова и заместник-председателя Людмил Рангелов с главния
прокурор на РБ Сотир Цацаров по инициатива на ВАдвС по поставени от
колеги наболели въпроси. По поставените въпроси главният прокурор
заяви, че ще вземе становище и изяви готовност за съвместна работа по
отстраняване на порочните практики свързани с действията на лица и
асоциации във връзка с жертви пострадали при ПТП.

5.
Висшият адвокатски съвет, имайки пред вид, че през 2019 г.
преобладаващият брой адвокатски колегии провеждат избори за органи на
адвокатурата на основание чл. 122, ал. 1, т. 6 от ЗА със свои решения
одобри образци на протоколи за отчитане на резултатите от произведените
избори за органи на адвокатурата и за избор на делегати за Общото
събрание на адвокатите от страната.
6.
С измененията в ГПК, извършени със ЗИДГПК, обн. в ДВ, бр.
86/27.10.2017 г., беше въведена нова разпоредба на чл. 73а, която ограничи
отговорността за разноски на длъжника в изпълнителното производство за
малките по размер вземания, изхождайки от размера на минималната
работна заплата. Висшият адвокатски съвет извърши анализ на размера на
минималните адвокатски възнаграждения за образуване и водене на
изпълнителни дела като прие, че малки по размер вземания са вземанията
до 1000 лв. (приблизително 2 минимални работни заплати към 2018 г.), за
които следва да се приложи диференциран подход при определяне на
минималния размер на адвокатското възнаграждение.
ВАдвС счита, че възнаграждението за образуване на изпълнително
дело не следва да бъде диференцирано за малките по размер вземания, тъй
като адвокатът на взискателя, независимо от размера на вземането, трябва
да извърши предварително проучване на имущественото състояние на
длъжника, за да може да направи преценка пред кой съдебен изпълнител
да образува изпълнителното производство, какви изпълнителни действия
да поиска, за да осигури удовлетворяването на доверителя си.
По изложените мотиви бяха изменени норми от Наредба № 1 за
минималните размери на адвокатските възнаграждения.
7.
С оглед разпоредбата на чл. 137, ал. 2 АПК Висшият
адвокатски съвет отправи писмо до Висшия съдебен съвет с искане да бъде
разяснен начина, по който по който адвокатите при действащата
нормативна уредба могат да изпълняват задълженията си за известяване на
електронните си адреси посредством електронен път, посредством
електронно съобщение, подписано с електронен подпис.
IX.
КОЛЕГИИ

ВРЪЗКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДВОКАТСКИТЕ

1. През отчетния период продължи да действа приетото в началото
на мандата разпределение на членовете на ВАС за осъществяване на
връзка с адвокатските колегии от страната и изготвяне на доклади по
жалби срещу решения на адвокатските съвети и по дисциплинарни и други
преписки, както следва:
адв. Людмил Рангелов - АК - Силистра, АК - Русе и АК - Шумен;
адв. Милен Ралчев - АК - Варна, АК - Добрич и АК - Търговище;
адв. Красимир Краев - АК - Варна и АК - Бургас;

адв. Албена Пискова - АК - Хасково, АК - Смолян, АК - Кърджали
и АК - Пловдив;
адв. Атанас Стоянов - АК - Пловдив, АК - Стара Загора и АК Сливен;
адв. Станислав Тонов - АК - Враца, АК - Ловеч и АК - Монтана;
адв. Веселка Коева - АК - Велико Търново, АК - Габрово и АК Видин;
адв. Георги Димитров - АК - Плевен и АК - Разград. След подаване
на оставката - новоконституираният член Лидия Атанасова;
адв. Емил Ядков - АК - Благоевград и АК - Кюстендил;
адв. Никола Рангелов - АК - Перник и АК - Пазарджик;
адв. Стефка Въжарова - АК - Ямбол;
адв. Стефан Ботев - АК - София;
адв. Христо Христов - АК - София;
адв. Ралица Негенцова - АК - София.
2. Беше изготвено и прието разпределение за участие на
председателите на адвокатските колегии в заседанията на Висшия
адвокатски съвет на ротационен принцип, както следва:
ротации - 1.1.2018 г. - 31.03.2018 г.
Враца, Ловеч, Перник, Пазарджик, Русе, Шумен
ротации - 1.04.2018 г. - 30.06.2018 г.
Варна, Велико Търново, Кюстендил, Кърджали, Сливен, Силистра,
София,
ротации - 01.07.2018-30.09.2018 г.
Благоевград, Видин, Габрово, Добрич, Плевен, Разград, Смолян,Стара
Загора и Търговище.
ротации - 01.10.2018-31.12.2018 г. Бургас, Враца, Монтана, Пловдив,
Хасково, Шумен, Ямбол.
Г олямата част от председателите на адвокатските колегии,
присъстващи на ротационен принцип, участваха в заседанията на Висшия
адвокатски съвет, задаваха въпроси, даваха становища по дискутираните
въпроси, важни за работата ни като адвокати.
3. Стана традиция ръководството на Висшия адвокатски съвет да
провежда срещи по места с адвокатските съвети и адвокатските колегии от
страната.
През отчетния период също бяха провеждани такива срещи и
съвместни инициативи с отделни адвокатски колегии.
а)
На 27.01.2018 г. председателят на Висшия адвокатски съвет
Ралица Негенцова бе на Общото събрание на АК - Плевен, където разясни
нуждата от увеличаване на членския внос и в какви нови насоки съветът
ще работи през 2018 г.

б) На 27.01.2018 г. главният секретар на Висшия адвокатски съвет
Стефка Въжарова бе на Общото събрание на АК - Ямбол, където също
разясни нуждата от увеличаване на членския внос и в какви нови насоки
съветът ще работи през 2018 г.
в) На 7.02.2018 г. членовете на съвета Албена Пискова, Емил Ядков и
Христо Христов имаха среща с адвокатските съвети в Пловдив и Хасково.
г) На 9.02.2018 г. главният секретар Стефка Въжарова и членът на
съвета Емил Ядков имаха среща с АС в Благоевград и участваха в
откриването на първи модул „Право на ЕС“, организиран от ЦОА Кръстю
Цончев“
д) На 6.03.2018 г. председателят на ВАдвС Ралица Негенцова и
заместник-председателят Людмил Рангелов присъстваха на среща с АС Хасково.
е) На 7.03.2018 г. председателят на ВАдвС Ралица Негенцова и
заместник-председателят Людмил Рангелов присъстваха на среща с АС Стара Загора.
ж) На 9.03.2018 г. председателят Ралица Негенцова, заместникпредседателят Атанас Стоянов и главният секретар Стефка Въжарова и
членът на съвета Емил Ядков присъстваха на встъпването в длъжност на
председателя на АК - Благоевград Иван Чолаков и на заседание на съвета.
з) На 28.03.2018 г. председателят на съвета Ралица Негенцова и
заместник-председателят Атанас Стоянов взеха участие в заседание на АС
- Сливен.
и) На 16.04.2018 г. се състоя водосвет за освещаване на новия офис
на АС - Сливен. Поздравление бе направено от члена на съвета Лидия
Атанасова.
к) На 2.11.2018 г. присъствахме на освещаването на новия дом на АК
- Перник. Участие взеха председателят на съвета Ралица Негенцова,
главният секретар Стефка Въжарова, членовете на съвета Станислав Тонов,
Стефан Ботев, Христо Христов, Николай Рангелов.
л) на 22.11.2018 г. председателят на съвета Ралица Негенцова бе на
тържественото общо събрание на Адвокатска колегия - Плевен по случай
Деня на българската адвокатура и 130-годишнината от първия Закон за
адвокатите.
м) на 22.11.2018 г. главният секретар Стефка Въжарова бе на
тържественото общо събрание на Адвокатска колегия Ямбол по случай
Деня на българската адвокатура и 130-годишнината от първия Закон за
адвокатите и представяне на книгата „История на Ямболската адвокатура“.
н) На 30.06.2018 г. председателят на Висшия адвокатски съвет
Ралица Негенцова и членът на съвета Милен Ралчев взеха участие в
организираната от Висшия контролен съвет среща на контролния съвет с
контролните съвети на адвокатските колегии. Участие взеха представители
на 24 от адвокатските колегии и всички членове на Висшия контролен

съвет. Обсъдени бяха въпроси свързани с взаимодействието на
контролните съвети по места с адвокатските съвети; за това как се
администрират 10% по ЗПП, предложения за промени в Закона за
адвокатурата, за събираемостта на членския внос.
4. През настоящата година продължи разкриването на консултативни
центрове към Адвокатските съвети. През 2018 г. бе открит само
консултативният център в Перник. Висшият адвокатски съвет подпомогна
адвокатска колегия Перник за обзавеждане на стая за безплатни
консултации в Регионален център.
5. През отчетния период Висшият адвокатски съвет няма отпускани
безлихвени заеми на Адвокатска колегия.
Адвокатските колегии са изключително стриктни и коректни при
връщането на заетите суми. Продължава погасяването на заети суми от
адвокатските колегии във Враца, Видин, Габрово, Перник, Стара Загора,
Сливен.
6. За периода 01.01 до 31.12.2018 г. Висшият адвокатски съвет е
осъществил финансово подпомагане на адвокати по здравословни причини
общо на 31 адвокати, разпределени, както следва:
- София
- 16
- Благоевград 1
- Варна
- 1
- Ловеч
- 1
- Монтана - 2
- Пазарджик - 1
- Плевен
- 1
- Пловдив - 2
- Разград
- 1
- Русе
- 2
- Сливен
- 1
- Смолян
- 1
- Стара Загора - 1
През 2018 година са постъпили 39 молби за социално подпомагане.
Останали неразгледани от 2017 година - 9 молби, предложени на
заседание на ВАдвС 2 предложения от членове на ВАдвС.
Така за разглеждане през отчетния период има 50 молби с искане за
социално подпомагане. От тях са разгледани 47, уважени са 31, отказани са
16, неразгледани 2 (поради постъпване в края на месец декември), и без
становище поради смърт на молителя 1 молба.
С оглед необходимото по-дълго време за отпускане на социални
помощи и необходимостта да бъде реагирано по-гъвкаво на нуждите на
колегите адвокати Висшият адвокатски съвет възложи на работна група в
състав Ралица Негенцова-председател, Веселка Коева и Красимир Краев членове да направи преглед на приетите Правила за дейността на Висшия

адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати. След анализ
работната група предложи правилата да бъдат заменени с Критериите на
Висшия адвокатски съвет за финансово подпомагане на адвокати.
Критериите са приети с решение № 1106 на заседание на ВАдвС,
проведено на 13.07.2018 г„ които са качени на сайта на съвета.
7.
Висшият адвокатски съвет през 2018 г. направи и следните
финансирания:
а) за издаването на книгата на адв. Джузепе Консуло „Атентатът
срещу папата“;
б) за организирането на Национална конференция в Благоевград,
чрез Сдружение „Адвокати за правна култура и европейско
сътрудничество4‘;
в) Съюза на юристите в България за тържественото честване деня на
Конституцията и юриста - 16 април;
г) като съорганизатор заедно със Съюза на юристите в България,
кръгла маса- обществено обсъждане на Проекта за изменение на Закона за
защита на личните данни;
д) на част от разходите за издаване на книгата „Договорът за
факторинг“ с автор адвокат Красимир Коев;
е) Съфинансиране мероприятие на Струнния оркестър към
Културния дом на СЮБ в Морската градина Бургас;
ж) за издаването на книга на адв. д-р Христо Христев „Вътрешен
пазар и основни свободи на движение в правото на ЕС“;
з) за отпечатването на „История на Адвокатска колегия Ямбол“;
и) за издаване на Алманах, посветен на 110 г. от създаването на
Русенската колегия;
к) издаването на три тома трудове на доц. Кристиан Таков;
л) за издаването на „История за Адвокатска колегия Габрово“;
м) за издаването на монографията на адв. Христина Валериева
Танчева „Отговорност за вреди от дефектни продукти“
н) закупуване 50 броя от Алманах на ЮФ на СУ „Св. Климент
Охридски“;
о) на Адвокатска колегия - Велико Търново за издаването на 2-ри
том „История на Великотърновската адвокатура“;
п) на адв. Янаки Енчев Зибилянов за издаване на книги, като сумата е
отпусната по-рано, но поради проблеми се получава сега.
р) финансиране на издаването на монографично изследване „Глобата
на българското наказателно право“ с автор д-р Розалина Николова;
с) за издаване монография с автор Герман Христов Германов - АК Варна „Деянието, извършено от служител под прикритие в българското
наказателно право“;
т) на част от разходите за издаване на книгата „Действие на договора
по отношение на лицата“ с автор адв. Таня Йосифова;

у)
за
закупуване
на
30
броя
от
„Промените
в
Административнопроцесуалния кодекс 2018 година“ на основание писмо
от ИК „Труд и право“ от 30.10.2018 г.;
ф) за Българската Коледа.
8. Спонсориране на Сдружения за международни състезания по
право:
а) на отбора на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“ за участие в международно състезание по Търговско право и
Международен търговски арбитраж“ и
б) на отбора на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“, чрез „Сдружение за международни състезания по право“ за
участие в международно състезание по Търговско право и Международен
търговски арбитраж“.
Финансовото изражение е дадено във финансовия отчет на главния
секретар, който е част от отчета на Висшия адвокатски съвет.
9.
И тази година съобразно сключения между Висшият
адвокатски съвет и „Лакорда“ АД договор адвокатските колегии получават
правно-информационна система, която беше предоставена за ползване от
всички адвокати. По договор са ни предоставени следните МОДУЛИ В
ПЛАТФОРМА ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ, ПРАВЕН ИНТЕЛЕКТ, И
АНОТИРАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, БЮЛЕТИН ЛАКОРДА,
БЪЛГАРСКО
ПРАВО,
СЪДЕБНА
ПРАКТИКА,
ПРАВО
НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ, БИЗНЕС
ИНТЕЛЕКТ, БИЗНЕС РЕГИСТЪР, LAKORDA MOBILE.
10. Висшият адвокатски съвет продължи традицията преди всяка
календарна година да снабдява безвъзмездно адвокатите от страната с т.
нар. „адвокатски бележници“.
11. Редовно се заменят изгубените или откраднати адвокатски
карти и се издават нови при стриктно спазване на решение №
972/21.01.2011 г.
X. Е-АДВОКАТУРА
С оглед приоритетите на Висшия адвокатски съвет един, от които е
развитие на „Е-адвокатура“, както и в изпълнение на решенията на Общото
събрание на адвокатите от страната от 2018 г. Висшият адвокатски съвет
продължи и през настоящата година работата си по това направление в
следните насоки:
1. САЙТ на ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И САЙТОВЕ НА
АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ

а) През отчетния период Висшият адвокатски съвет извърши
актуализация на сайта си. Тя се състоеше в цялостно обновяване на
визията и функционалностите му. Улеснена беше възможността за
получаване на информация от адвокатите и от гражданите, като сайтът бе
ориентиран изцяло към възможностите за предоставяне на информация.
Създадени бяха две основни секции - публична и закрита, с нива за достъп
на адвокатите, на адвокатските съвети и на Висшите органи на
адвокатурата.
В изпълнение на целите и задачите на електронното правосъдие бе
разработена и специалната секция на сайта „Е-адвокатура“, чрез която бе
поставено началото на реализацията на приетите от Висшия адвокатски
съвет цели, а именно:
- Електронно сезиране. Осигуряване на функционалност през уеб
страницата на Висшия адвокатски съвет на безплатно подаване по
електронен път на изявления от адвокатите и гражданите, сезиращи ВАдвС
и адвокатските съвети;
- Безхартиен обмен. Осигуряване на безхартиен обмен на
документи, включително дисциплинарни преписки между органите на
адвокатурата, адвокатите и всички заинтересовани лица;
- Електронно подписване и удостоверяване на време.
Интегриране на портал за електронно подписване на документи от страна
на адвокатите и органите на адвокатурата за нуждите за създаване и
подписване на документи към държавни органи и органите на съдебната
власт, включително чрез електронно удостоверяване на времето на
създаването им, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
910/2014;
- Електронни адвокатски карти. Осигуряване на възможност ра
издаване на електронни адвокатски карти върху смарт-устройст за
(мобилни телефони) и тяхното признаване като легитимационен едокумент, без да е необходимо да се ползва пластичната адвокатска карта;
- Електронни разплащания. Създаване на възможност (за
централизирано заплащане на дължими вноски към адвокатските съвети и
Висшия адвокатски съвет, както и на осигурителните вноски;
- Интегриране на Единния регистър на адвокатурата със сайта и
сайтовете на адвокатските колегии;
- Електронна правна помощ. Създаването на възможност за
получаването на възлагания и отчитане изцяло по електронен път за
нуждите на правната помощ чрез интеграция със системите на
Националното бюро за правна помощ.
б) С оглед цялостната реализация на електронното правосъдие и
подготовката на адвокатурата за това, Висшият адвокатски съвет предвиди
през 2018 г. да бъдат изработени нови сайтове на всички адвокатски
колегии, в които да бъде интегриран модула „Е-адвокатура“, за да могат те

да се превърнат в основен източник на информация и връзки на
адвокатските съвети с Висшия адвокатски съвет и с останалите държавни,
общински органи, граждани и юридически лица. През отчетния период
такова желание са изявили адвокатските колегии в Сливен, Шумен и
Габрово.
в) В изпълнение на програмата и решенията на Висшия адвокатски
съвет за създаване на „Е-адвокатура“ бе извършена миграция на данните от
Единния адвокатски регистър от LEX.BG в собствено хранилище в
облачно пространство.
г) с оглед оптимизация на деловодната работа във Висшия
адвокатски съвет и ефективното управление на информацията, с която
съветът работи, както и за оптимизация на дейността и за сигурност на
обработваната информация ВАдвС прецени, че е необходимо въвеждането
на единна деловодна система.
След разясняване на спецификата на извършваната в съвета
деловодна работа, както и направена на националната конференция в гр.
Русе презентация Висшият адвокатски съвет прие решение за закупуване
на софтуер за управление на информация и процеси чрез внедряване на
системата Docu Ware. Използването на системата ще доведе, до:
организация и съхранение на типове масиви без ограничение на
големината и броя им; бързо и лесно намиране на документи; криптиране
на информация; интеграция с мрежови устройства и др.
д) работа на ВАдвС във връзка с дефиниране, на съдържанието на
обема информация и съвместимостта на адвокатските регистри с
информационните системи на Висшия съдебен съвет и със средата за
междурегистров обмен на REGIX. В тази връзка бе открита процедура по
изменение на Наредба №3 за водене и съхраняване на регистрите от
адвокатските съвети.
XI.
ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ
ОБЛАСТТА НА КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВОСЪДИЕ
И през отчетния период Висшият адвокатски съвет
конституиран като заинтересована страна по конституционни дела.

СЪВЕТ В

беше

На 19.01.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
Конституционния съд по к. д. № 9/2017 г., образувано по искане на
главния прокурор на Република България за задължително тълкуване на
чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България.
Становището бе изготвено от адв. Сибила Игнатова.
На 23.02.2018 г. Висшият адвокатски съвет получи даде становище
пред Конституционния съд по к. д. № 13/2017 г., образувано по искане на

пленума на Върховния административен съд за задължително тълкуване на
нормата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на РБ във връзка с въпроса:
„Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от КРБ задължава ли Върховния
административен съд да се произнася по спорове за законността на
актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“
Становището бе изготвено от адв. Сибила Игнатова.
На 19.04.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
Конституционния съд по к. д. № 2/2018 г., образувано по искане на
Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност
на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
Становището бе изготвено от адв. Сибила Игнатова.
На 11.05.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред
Конституционния съд по к. д. № 1/2018 г., образувано по искане на
Петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на
противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.
Становището бе изготвено от адв. Сибила Игнатова.
На 28.06.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по к. д.
№ 10/2018 г. КС на РБ, образувано по искане на Тричленен състав на ВКС
за установяване на противоконституционност на чл. 280, ал. 2, пр. 3 от
ГПК в частта: „.. .както и при очевидна неправилност“.
Становището бе изготвено от адв. Ивайло Костов.
На 07.08.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по к. д.
№ 9/2018 г. КС на РБ, образувано по искане на Тричленен състав на ВКС
за установяване на противоконституционност на чл. 225, ал. 3 от Закона за
съдебната власт.
Становището бе изготвено от адв. Сибила Игнатова.
На 14.08.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по к. д.
№ 5/2018 г. КС на РБ, образувано по искане на главния прокурор на
Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5,
ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от Закона за частната охранителна дейност
((ЗЧОД), обн., ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г., поел. изм. ДВ, бр. 27 от 2018 г.)
поради противоречието им с принципите на правовата държава
(Преамбюл, чл. 4, ал. 1) и с чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република
България.
Становището бе изготвено от адв. Сибила Игнатова.
На 16.11.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по к. д.
№ 12/2018 г. КС на РБ, образувано по искане на президента на РБ,
омбудсмана на РБ и 53-ма народни представители за установяване на
противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и
допълнение на Административно-процесуалния кодекс.
Становището бе изготвено от адв. Сибила Игнатова.
Искам да изкажа сърдечна благодарност на адвокатите д-р Сибила
Игнатова, Ивайло Костов за високия им професионализъм при изготвянето

на становищата, давани от Висшия адвокатски съвет по конституционни
дела.
XII.
УЧАСТИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ В
ТЪЛКУВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
1.
Становища по тълкувателни дела на Общото събрание на
Гражданска колегия
На 05.04.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д.
№ 6/2017 г. по описа на ОСГК на ВКС, образувано по разпореждане на
председателя на ВКС, за приемане на тълкувателно решение по следния
въпрос:
„В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение
на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения
при даване на 24-часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой
момент изпада в забава работодателят по отношение на това
вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната
давност за същото, включително и в случаите на прекратено
служебно правоотношение. “
Становището бе изготвено от адв. Светлана Нейкова.
На 2.01.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д. №
1/2018 г. по описа на ОСГК на ВКС, образувано по разпореждане на
заместника на председателя на ВКС и ръководител на Гражданска колегия
към ВКС, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:
„Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка
по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД“ (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2
ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, за възникването
надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на
материалното право на държавата за отнемане на имущество,
придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито
имущество, т.е. преклузивен или инструктивен е предвиденият в чл.
15, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ
(отм.) и чл. 112, ал.1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на проверки и
събиране на доказателства за установяване на произхода и
местонахождението на имущество, за което има данни, че е
придобито пряко или косвено от престъпна дейност, и съответно
допустимо ли е образуване на производство по чл.28 ЗОПДИПДП
(отм.), чл. 74 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 153 ЗПКОНПИ след изтичане на
този срок“?
Становището бе изготвено от адв. Георги Атанасов.

2.
Становища по тълкувателни дела на Общото събрание на
Гражданска и Търговска колегия
На 15.01.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д.
№ 3/2016 г. ОСГКТК на ВКС, образувано по разпореждане на
Председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следните
въпроси:
1. „Предявяването на иска като частичен и последвалото негово
увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и
прекъсване на погасителната давност по отношение на
непредявената част от вземането?“
2. „Ползва ли се решение по уважен частичен иск със сила на
пресъдено нещо, относно правопораждащите факти на спорното
право, при предявен в друг исков процес иск за разликата до заявения
пълен размер на вземането, произтичащо от същото право?“
3. „Налице ли е процесуалната пречка от чл. 126 ГПК за
допустимост на частичния иск, когато между същите страни, на
същото основание и за същото вземане е предявен частичен иск, по
който по-рано заведеното дело е висящо?“
Становището бе изготвено от адв. Таня Градинарова.
На 15.01.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде допълнително
становище по т. д. № 2/2017 г. ОСГКТК на ВКС, в предмета на което с
разпореждане на Председателя на ВКС е включен следният допълнителен
въпрос:
Какъв е реда за защита на кредитора при последваща
разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза
длъжникът му се е разпоредил с имуществото си?
Становището бе изготвено от адв. Траян Конов.
На 02.03.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д.
№ 3/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС, образувано по предложение на
заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Гражданска и
Търговска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следните
въпроси:
1.
„Когато по съществуващо лихвоносно задължение е
извършено плащане, което е достатъчно да покрие разноските, но не е
достатъчно да покрие всички (договорни и законни лихви) и
главницата, при условията на чл. 76, ал. 1 ЗЗД или при условията на
чл. 76, ал. 2 ЗЗД настъпва погасителният ефект по отношение за
задължението на законна лихва по чл. 86, ал. 1 ЗЗД?“
2.
„Когато изпълнението не е достатъчно, за да покрие
главницата и дължащите се върху нея мораторни лихви, може ли
длъжникът да се ползва от правото по чл. 76, ал. 1 ЗЗД да посочи кое
от задълженията погасява или се прилага установената в чл. 76, ал. 2
ЗЗДпоредност на погасяване на задълженията?“

3.
„Как следва да се определи размерът на вземането на
кредитора при предсрочна изискуемост по договор за заем/кредит само в размер на непогасения остатък от предоставената по договора
парична сума или се включва и уговореното в договора възнаграждение
(възнаградителни лихви) ? “
Становището бе изготвено от адв. Валя Гигова.
На 28.03.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д.
№ 6/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС, образувано по разпореждане на
председателя на ВКС, за приемане на тълкувателно решение по следния
въпрос:
„Намират ли приложение ограниченията относно обхвата на
дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр. второ ГПК, в
производството по обжалване на определения и разпореждания на
първоинстанционния съд?“
Становището бе изготвено от адв. Ивайло Костов.
На 29.03.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д.
№ 2/2018 г. по описа на ОСГТК на ВКС, образувано по разпореждане на
председателя на ВКС, за приемане на тълкувателно решение по следния
въпрос:
„Подлежи ли на касационно обжалване определение на
апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на
производството определение или разпореждане на окръжен съд като
въззивна инстанция?“
Становището бе изготвено от адв. Ивайло Костов.
На 30.03.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д.
№ 5/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС, образувано по разпореждане на
председателя на ВКС, за приемане на тълкувателно решение по следния
въпрос:
„При връщане на дадено при начална липса на основание, от кой
момент се дължи обезщетението за забава?“
Становището бе изготвено от адв. Александър Тонев.
На 14.05.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д.
№ 1/2018 г. по описа на ОСГКТК на ВКС, образувано по разпореждане
на заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Гражданска и
Търговска колегии на ВКС, за приемане на тълкувателно решение по
следния въпрос:
Попадат ли в обхвата на дължимата от съдията по
вписванията проверка материалноправните предпоставки по чл. 3, ал.
4 от Закона за арендата в земеделието (ДВ бр. 13/2017 г., в сила от
07.02.2017 г.), при вписване на анекс към договор за аренда в
земеделието или на нов договор за аренда в земеделието, сключени след
изменението на нормата?
Становището е изготвено от адв. Валя Гигова.

Ha 30.05.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д.
№ 4/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС, образувано по предложение на
заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Гражданска и
Търговска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следните
въпроси:
1.
Поражда ли вещнопрехвърлителен ефект постановлението
за възлагане в хипотезата, при която имотът, обект на
изпълнението, е възложен на привиден кредитор?
2.
Има ли качеството на длъжник в изпълнителното
производство или е трето за изпълнението лице този, който е дал
своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на чужд дълг в
хипотезата, при която изпълнението е насочено върху това
имущество?
3.
По какъв процесуален ред може да се релевира
недействителността на публичната продажба по чл. 496, ал. 3 ГПК?
4.
Допустим ли е иск за обявяване недействителност на
извършено от длъжника разпореждане със запорирана вещ или
вземане, респ. разпореждане с имот след вписване на възбрана,
предявен от лицето, в чиято полза е наложен запорът или
възбраната?
5.
Дали има качеството на длъжник в изпълнителното
производство или трето за изпълнението лице платилият трудовото
възнаграждение на длъжника въпреки наложения запор, без да удържи
сумата по запора (чл. 512, ал. 3 ГПК, сега със ЗИД, ДВ, бр. 86/2017 г., чл
.512, ал. 4 ГПК)?
6.
Може ли да бъде издаден по реда на чл. 245, ал. 3, изр. второ
ГПК обратен изпълнителен лист за разноските, събрани в
изпълнителното производство в полза на взискателя от длъжника,
срещу когото е било допуснато предварително изпълнение?
Становището бе изготвено съвместно от адв. Валя Гигова и адв. Таня
Градинарова.
На 05.06.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д.
№ 8/2017 г. ОСГКТК на ВКС, образувано по разпореждане на
председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следните
въпроси:
1.
Допустимо ли е предявеният иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК
за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит
поради предсрочна изискуемост да бъде уважен само за вноските с
настъпил падеж, ако предсрочната изискуемост не е била обявена на
длъжника преди подаване на заявлението за издаване на заповед за
изпълнение въз основа на документ? Ако е допустимо, по отношение
на кои вноски следва да се уважи искът - вноските с настъпил падеж
към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за

изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК или вноските с
настъпил падеж до приключване на устните състезания в
първоинстанционното или въззивното производство по чл. 422, ал. 1
ТПК?
2. Условие ли е за уважаване на иска по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК
за установяване дължимост на вземане по договор за банков кредит
поради предсрочна изискуемост, когато тя не е била обявена на
длъжника преди подаване на заявлението, вноските с настъпил и
ненастъпил падеж да бъдат разграничени в заявлението за издаване на
заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, в
извлечението от счетоводни книги и в исковата молба по чл. 422, ал. 1
ГПК?
Становището бе изготвено от адв. Александър Тонев.
3. Становища по тълкувателни дела на Общото събрание на
Търговска колегия
На 11.09.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д.
№ 1/2018 г. по описа на ОСТК на ВКС, образувано по разпореждане на
председателя на ВКС, за приемане на тълкувателно решение по:
„Някои
въпроси,
свързани с недействителността на
задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.
Становището бе изготвено от адв. Красимира Иванова.
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
На 28.06.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д.
№ 7/2016 г. ОСК на ВАС, образувано по разпореждане на председателя на
ВКС за приемане на тълкувателно решение по следния допълнителен
въпрос:
„Изгубило ли е актуалност Тълкувателно постановление № 2 от
07.06.2007 г. на ВАС по т. д. № 1/2007 г. на ОС на съдиите от ВАС?“
Становището бе изготвено от проф. Дончо Хрусанов.
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД И ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
На 22.01.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по
съвместно тълкувателно дело № 1/2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС
и на I и II колегия на ВАС, образувано по искане на Председателя на
Висшия адвокатски съвет за приемане на съвместно тълкувателно
постановление по следния въпрос:
„Изпратената покана за доброволно изпълнение до длъжника,
прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116,6. „в“ от ЗЗД, независимо
от изпълнителното производство, в хода на което е отправена
поканата?“.

Становището бе изготвено от адв. Валя Гигова.
На 23.01.2018 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по
съвместно т. д. № 2/2017 г. по описа на ОСГК на ВКС и на I и II
колегия на ВАС, образувано по предложение на зам.-председателя на
ВКС за приемане на съвместно тълкувателно постановление по следните
въпроси:
1.
„На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу
актове на кметове на общини по § 15, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ
(обн. ДВ бр. 61 от 11.08.2015 г.) за прекратяване на договори за наем
или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд,
които в срока по ал. 1 и 2 не са приведени в съответствие с чл. 37и, ал.
1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ ?“
2.
„На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу
откази на кмета на общината за издаване на удостоверение и скица по
чл. 13, ал. 4-6 ППЗСПЗЗ?“
Становището бе изготвено от адв. Валя Гигова и проф. Дончо
Хрусанов.
Предложения на Висшия адвокатски съвет за приемане на
тълкувателни решения:
На 21.02.2018 г. председателят на Висшия адвокатски съвет внесе
предложение във Върховния касационен съд за допълване предмета на
тълкувателно дело № 5/2017 г. ОСГКТК на ВКС със следния въпрос:
Кой е началният момент, от който започва да тече
погасителната давност за връщане на даденото въз основа на
двустранна реституция в случаите на нищожен договор и в частност
кой е началният момент за връщане на даденото, когато се касае за
прогласяване на нищожност на договор за прехвърляне на право на
собственост или ограничено вещно право върху недвижим имот?
Проектът на предложението бе изготвен от адв. Александър Тонев.
На 11.04.2018 г. председателят на Висшия адвокатски съвет внесе
искане във Върховния административен съд за приемане на тълкувателно
решение на основание чл. 124, ал. 1 от ЗСВ, по следния въпрос:
„Предвиждането (договарянето) в Колективен трудов договор
(КТД) на присъединителна (парична) вноска за индивидуалното
присъединяване към него от лице/лица, които не са членове на
синдикалните организации (синдикатите), страна по последния КТД,
представлява ли проява на пряка дискриминация към тези лица по
смисъла на чл. 4, ал. 2 във връзка с § 1, т. 7 от ЗЗДискр. и съответно
нарушаване разпоредбите на чл. 18 от ЗЗДискр.; чл. 8, ал. 3 от КТ; чл.
50, ал. 2 от КТ и чл. 57, ал. 2 от КТ?”
Искането бе изготвено от адв. Снежана Василева.
На 09.10.2018 г. председателят на Висшия адвокатски съвет внесе
предложение във Върховния касационен съд за образуване на

тълкувателно дело по някои въпроси, свързани с производството по
несъстоятелност:
1. Погасяват ли се непредявените в производството по
несъстоятелност вземания и неупражнените права, когато
производството по несъстоятелност е прекратено с решение по чл.
632, ал. 4 ТЗ, без да се е развила фаза по предявяване и приемане на
вземанията, в която кредиторите да са имали възможност да
предявяват вземанията си?
2. Когато длъжник в производството по несъстоятелност е
едноличен търговец, погасяват ли се непредявените в производството
по несъстоятелност вземания и неупражнените права в
производството по несъстоятелност, които не са възникнали във
връзка с търговската дейност на едноличния търговец?
3. Погасяват ли се на основание чл. 739, ал. 1 ТЗ публичните
вземания срещу едноличен търговец, за когото производството по
несъстоятелност е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ?
Искането бе изготвено от адв. Валя Гигова.
Позволете ми да изкажа искрена благодарност на адвокатите
Александър Тонев, Валя Гигова, Георги Атанасов, проф. Дончо Хрусанов,
Ивайло Костов, Красимира Иванова, Снежана Василева, Траян Конов,
Таня Градинарова, за задълбочената им и безкористна работа на
изключително високо професионално ниво в подпомагане на дейността на
Висшия адвокатски съвет във връзка с даване становища по тълкувателни
дела на Върховния касационен и Върховния административен съд.
Така през отчетния период Висшият адвокатски съвет взе участие в
общо 15 тълкувателни дела - 12 на Върховния касационен съд, 1 на
Върховния административен съд и 2 съвместни на Върховния касационен
и на Върховния административен съд, както и направи три искания за
приемане на тълкувателно решение.
Становищата се качват на сайта на Висшия адвокатски съвет с линк
към тълкувателното решение.
XIII. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
По отношение на продължаващата квалификация на адвокатите
изминалата година беше много успешна. Висшият адвокатски съвет
финансира фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ с
цел системно, задълбочено и качествено обучение на адвокатите в страната
не само с оглед съобразяване с изискванията на Наредба № 4 за обучение и
квалификация на адвокати, но и изпълнявайки един от основните
приоритети на съвета. Така адвокатурата е единствената професионална
общност, в която отделният адвокат не заплаща каквато и да било такса за
участие в провежданите семинари на територията на страната.

Обучителната дейност се провежда чрез Центъра за обучение на
адвокати „Кръстю Цончев”, който изпълни своята програма, като
съдейства за провеждане на планираните от Висшия адвокатски съвет
семинари.
Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” беше ръководен
от Управителния съвет в състав: председател адв. Йордан Йорданов и
членове проф. д-р Дончо Хрусанов, адв. Емилия Недева, адв. Любомир
Денев, адв. Ели Христова (до 12.03.2018 г.) и адв. Румен Кирилов (от
12.10.2018 г.).
Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” осъществява
дейността си главно в две направления:
а) семинари, организирани съвместно с адвокатските съвети по места
и
б) семинари, които се провеждат в сградата на Висшия адвокатски
съвет в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4, където се помещава
Центърът.
През 2018 г. бяха проведени общо 199 семинара с 6784 участници, от
които в страната - 119 семинара с 5 488 участници и в учебните зали на
Центъра в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4 - 8 0 семинара с 1296
участници. През годината всички адвокатски колегии се включиха в
квалификационната дейност, като организираните семинари съвместно с
тях бяха, както следва: Адвокатска колегия Благоевград - 10 семинара,
Бургас - 10, Варна - 10, Велико Търново - 13, Видин - 1, Враца - 2,
Еаброво - 4, Добрич - 4, Кюстендил - 1, Кърджали - 4, Ловеч - 2, Монтана
- 1, Пазарджик - 5, Перник - 2, Плевен - 2, Пловдив - 10, Разград - 1, Русе
-1 1 , Силистра - 4, Сливен - 2, Смолян - 4, Стара Загора - 7, Търговище 4, Хасково - 4, Шумен - 8, Ямбол - 2 семинара.
Успешното сътрудничество на ЦОА и Софийския адвокатски съвет
се утвърди и през изминалата година, като се организираха множество
семинари с огромна посещаемост, свързани с актуалните промени в
законодателството, в помещенията на ЦОА в гр. София.
Продължи практиката да се организират семинари съвместно от
няколко адвокатски съвети, за да могат адвокати от различни адвокатски
колегии да бъдат обучени по теми, които представляват общ интерес и са
актуални, както и по по-специфични такива. Така например на 17 и 18 март
2018 г. се проведе семинар с над 300 участници от 10 адвокатски колегии в
комплекс „Камчия” на тема: „Промените в Г1Ж” с лектори: проф.
Валентина Попова и съдия Емануела Балевска. Поради огромния интерес,
този формат се повтори и на 13 октомври 2018 г., когато над 500 участници
от 12 адвокатски колегии присъстваха на семинара с лектор съдия
Красимир Влахов отново във връзка с измененията на ГПК, който се
проведе в Камчия.

Темите за семинарите се определят по предложен примерен списък,
отправен от Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати
„Кръстю Цончев” до адвокатските съвети, като списъкът се актуализира
няколко пъти годишно, като се добавят нови теми и лектори. Адвокатските
съвети приемат на свое заседание решение относно своите предпочитания
за темите на семинарите.
Провеждането на квалификационните семинари се осъществява при
пълно съгласуване на теми, лектори, време и място на провеждане между
Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и адвокатските съвети.
Лектори на семинарите са изтъкнати специалисти от средите на
българската адвокатура, съдии от върховните, апелативните, окръжните и
районните съдилища, специалисти от различни държавни и научни
институции. Изборът на лекторите за съответните семинари се извършва
съвместно от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и
адвокатските съвети според спецификата на семинара и възможностите на
предпочитаните от съветите лектори да се отзоват на поканата.
През отчетния период Центърът за обучение на адвокати „Кръстю
Цончев“ кандидатства и беше одобрен за изпълнител по проект
„Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На ЦОА беше
възложено изработването на три квалификационни програми и
провеждането на пет обучения по тях в градовете Благоевград, Варна,
Велико Търново, София и Стара Загора. Програмите бяха изработени от
доц. д-р Боряна Мусева, доц. д-р Ралица Илкова и адв. Снежана
Стефанова.
ЦОА „Кръстю Цончев“ и през изминалата година откликна
незабавно и адекватно на интереса на адвокатите от обучения, свързани с
промени в законодателството, издаване на актуална тълкувателна практика
на съдилищата и проблеми е практическа насоченост.
Благодарение на съвременната аудиовизуална система в
помещенията на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, се
създаде възможност на един и същи семинар да се участва от две зали
едновременно. По този начин се повишава броя на участниците в
обучението и същевременно с намаляват разходите за него. Създаде се
възможност за отдалечено проследяване на семинарите, които се
провеждат в помещенията на Центъра в гр. София, чрез излъчването им в
реално време на обновения сайт на ЦОА.
През 2018 г. Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”
проведе традиционно два семинара за подготовка на кандидатите за изпита
за адвокати и младши адвокати, които се организират преди съответната
изпитна сесия за прием на адвокати. Семинарите предлагат четиридневно
обучение в областта на гражданско-правните и наказателно-правните

науки, с превес на създаване на умения за решаване на казуси. На
семинарите участие взеха 147 участници, като благодарение на новата
аудиовизуална система и двата курса се проведоха в залите на ЦОА
„Кръстю Цончев“.
Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” съвместно с
Висшия адвокатски съвет проведе за втори път „Дни на адвокатите“, които
се състояха от 31 май - 3 юни 2018 г. в Санаторно-оздравителния комплекс
„Камчия“ при домакинството на Адвокатския съвет гр. Варна. Проведоха
се състезания за решаване на съдебни казуси за млади адвокати в областта
на гражданското и наказателното право. Участваха 8 отбора - 2 от гр.
Велико Търново, 2 от гр. Пловдив, 3 от гр. Варна и 1 смесен отбор от гр.
Благоевград и гр. Шумен. Председател на журито по гражданско право
беше съдия Красимир Влахов, а по наказателно право - проф. Лазар Груев.
В надпреварата за първото място в решаването на гражданско-правни
казуси наравно завършиха отборът на Адвокатска колегия - Велико
Търново и отборът на Адвокатска колегия - Варна. Състезанието за
решаване на наказателно-правни казуси също беше спечелено от двата
отбора, класирали се за финал - това са: отборът на Адвокатска колегия Варна и смесеният отбор на АК - Благоевград и АК - Шумен. Освен това се
състоя и спортен турнир по тенис, който също се радваше на масово
участие в двата дни от провеждането си. За Дните на адвокатите се
записаха 168 адвокати от цялата страна. Събитието имаше голям успех,
тъй като даде възможност на много млади колеги от цялата страна да
премерят професионални и спортни сили. Не по-малко значение имаше
общуването между колегите и създаването на професионални и приятелски
връзки. Висшият адвокатски съвет връчи награди и подаръци на
победителите в състезанията. Проведоха се и два семинара - единият на
тема „Съставяне, изпълнение и отчет на бюджет на адвокатските съвет“ с
лектор проф. Стоян Александров, а другият - „Електронните документи“ с
лектор проф. Георги Димитров. Адвокатският съвет - гр. Варна допринесе
значително за успеха на събитието с участие в организацията и
състезателната дейност.
През отчетния период ЦОА „Кръстю Цончев“ проведе втория по
рода си семинар за запознаване с устройствените и етичните правила за
упражняване на адвокатската професия в друга европейска държава. На
13.06.2018 г. във Фестивалния и конгресен център в гр. Варна се проведе
Българо-немски семинар относно адвокатското професионално право в
Германия. Организатори на събитието бяха Центърът за обучение на
адвокати „Кръстю Цончев”, Адвокатски съвет - Варна, както и Съюзната
адвокатска камара на Германия. Лектори на мероприятието бяха
управителят на Съюзната адвокатска камара на Германия адв. д-р
Вероника Хорер, председателят на Адвокатската камара на Бранденбург
адв. д-р Франк Енгелман и членът на Помирителната комисия на Немската

федерална адвокатура и бивш председател на Върховния съд в Берлин г-жа
Моника Ньоре. По време на обучението присъстващите адвокати се
запознаха с особеностите на адвокатското професионално право в
Германия, дейността на европейските адвокати там, както и с немската
правосъдна система и съдебната медиация.
Сред другите чуждестранни лектори през периода беше проф. Андре
Ден Екстер от Университета „Еразмус”, гр. Ротердам, Холандия, който
изнесе лекция в ЦОА на 19 и 20 октомври 2018 г. на тема: „Медицинското
право и правото на ЕС. Мобилност на пациента, на лекари и специалисти
по здравни грижи“ и „Фармацевтично право на ЕС. Медицинско право и
етика в Европа“. Гостуването на проф. Ден Екстер е в рамките на
Специализираното задълбочено обучение по медицинско право, което
Центърът за обучение на адвокати организира през изминалата година.
След големия успех на едногодишното продължаващо задълбочено
обучение по право на ЕС през 2017 г., УС взе решение и през 2018 г. да се
проведе второ издание на курса. Той се проведе в четири обучителни
центъра - гр. Бургас, гр. Велико Търново, гр. Благоевград, гр. Пловдив.
Програмата е от пет модула, които са разположени в периода февруаридекември 2018 г. Обучаващите се адвокати бяха рекорден брой - 477 души
(Велико Търново - 120 участници, Бургас - 150 участници, Благоевград 94 участници, Пловдив - 113 участници). Лектори са проф. д.ю.н. Атанас
Семов - носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС и съдия в
Конституционния съд на Р България, доц. д-р Юлия Захариева, доц. д-р
Иван Стойнев и доц. д-р Христо Христев - преподаватели в СУ „Св.
Климент Охридски”. Курсът в гр. Велико Търново беше открит лично от гжа Цецка Цачева - министър на правосъдието на Република България, а
сертификатите на успешно завършилите участници в края на обучението
бяха връчени от заместник-министъра на правосъдието д-р Евгени
Стоянов.
Поради нарастващия интерес на българските адвокати към
систематизираните учебни курсове, УС на Ц,ОА взе решение и проведе при
засилен интерес и редица други специализирани задълбочени обучения по вещно право (с лектори съдиите Камелия Маринова, Емануела
Балевска, Борислав Белазелков, Любомира Мотова, Нейко Димитров,
Ирена Обретенова и адвокатите Валентина Бакалова, Емил Ядков и
Любомир Денев), по медицинско право (с лектори адв. Мария Шаркова,
доц. д-р Боряна Мусева, съдия Николай Гунчев, адв. Михаил Екимджиев,
адв. Катина Бончева, адв. д-р Стоян Ставру, проф. Андре Ден Екстер
(Холандия), г-жа Асена Стоименова - изпълнителен директор на
Изпълнителната агенция по лекарствата и др.), курс относно
наднационалните процедури от правото на ЕС за установяване и събиране
на частни вземания с лектор: доц. д-р Маргарита Златарева.

Успешно проведени бяха и първите две онлайн обучения за адвокати
- първото беше на тема: „Искови производства по АПК” с водещи: проф.
д-р Дончо Хрусанов и съдия Юлия Георгиева, а второто - „Специфични
аспекти на правата по член 8 от ЕКПЧ”, беше с лектори адв. Йорданка
Бекирска, адв. София Разбойникова и адв. Даниела Екимова.
В периода 15-18 април 2018 г. Центърът за обучение на адвокати
организира посещение с обучителна цел в международните институции в
гр. Хага, Кралство Нидерландия. Участниците в обучението посетиха
Международния съд на ООН в Двореца на мира. Там българските адвокати
се запознаха с дейността на институцията в Заседателната зала на Съда.
Осъществи се и посещение в Общия адвокатски съвет, където българските
адвокати се запознаха с организацията и дейността на адвокатската
професия в Холандия. Акценти по време на срещата с представителите на
Международния отдел на холандската адвокатура бяха продължаващото
обучение и квалификацията на холандските и българските адвокати, както
и организацията и функционирането на правната помощ в двете страни. В
програмата беше включено и посещение на Специализирания трибунал за
престъпленията в Косово, където се проведе среща с Председателя на Съда
проф. Екатерина Трендафилова, главния регистратор и говорителя на
Специализираната прокуратура. Председателят на УС на ЦОА адв. Йордан
Йорданов удостои с почетния плакет на Центъра за обучение на адвокати
съдия Екатерина Трендафилова. В края на обучението, се осъществи и
посещение на българските адвокати в Международния наказателен съд.
Като заключителен етап с практическа насоченост на
Едногодишното продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС,
делегация, водена от проф. д.ю.н. Атанас Семов - съдия в
Конституционния съд на Р България и ръководител на Международната
магистърска програма по право на ЕС към ЮФ на СУ „Св. Климент
Охридски“, посети през м. декември 2018 г. европейските институции в гр.
Брюксел, гр. Люксембург и гр. Страсбург. Делегацията се състоеше от
адвокати, преминали успешно курса, организиран от Центъра за обучение
на адвокати „Кръстю Цончев“ и Центъра за продължаващо обучение към
ЮФ на СУ. По време на посещението в ЕСПЧ беше проведена среща с
българския съдия Йонко Грозев, а в Съда на ЕС - със съдиите Александър
Арабаджиев, Александър Корнезов и Марияна Кънчева, както и с
генералния адвокат проф. Евгени Танчев, като беше договорено през 2019
г. да проведат обучение за български адвокати в ЕСПЧ и СЕС по
специално изготвена от тях програма с включено посещение в
международните институции.
Проведоха се и четири курса за придобиване на правоспособност
като медиатор: 2 в гр. Варна (с лектори адв. Албена Пенова и адв. Таня
Градианрова), 1 в гр. Шумен (с лектори адв. Мариана Митова и г-жа Люба

Попова) и 1 в гр. Габрово (с лектори адв. Георги Бакалов, г-жа Елеонора
Георгиева, адв. Биляна Гяурова-Вегертседер и г-жа Светлана Гюрова).
През изминалата година Центърът за обучение на адвокати разви
своята научна и издателска дейност, плод на която е книгата
„Медицинският деликт” с автор адв. Мария Шаркова и редактор адв.
Даниела Доковска, която беше официално представена на 1 март 2018 г.
изследване на съдебната практика за периода от 2007 до 2017 г. Читателите
ще имат възможност да се запознаят с предмета на изследването, методите
му и събраните данни-брой на делата, брой на уважените и отхвърлени
искове, данни за разглеждането на делата от въззивна и касационна
инстанция, рискови специалности, неимуществени вреди. Разгледани са
основни материално-правни проблеми, свързани с фактическия състав на
деликта, като са анализирани и представени множество съдебни решения
от проучените общо 238 дела. Книгата се разпространява безплатно по
време на семинари, организирани от ЦОА, с участието на адв. Мария
Шаркова. На представяне на книгата присъстваха председателят на ВАдвС
Ралица Негенцова и главният секретар Стефка Въжарова.
По време на откриването на учебната година на ЦОА, състояло се на
11.10.2018 г., беше представено изданието „Адвокатурата и правата на
човека“, съдържащо изказванията от едноименната международна
конференция, организирана от ЦОА през 2017 г. в гр. Пловдив. Изданието
беше презентирано от неговия редактор адв. Даниела Доковска.
Продължи успешното сътрудничество с издателствата „Сиби” и
„Снела” за представяне на книги на правна тематика, както и с Институт
„Отворено общество - София” при провеждането на кръгли маси,
дискусионни форуми и представяния на правна литература.
Председателят на ВАдвС, заместник-председателите и главният
секретар участват в заседанията на Центъра за обучение на адвокати.
Бих искала да изкажа от името на Висшия адвокатски съвет
благодарност на Управителния съвет за успешна и ползотворна работа.
Във връзка с организирания всяка година от Парижката адвокатска
колегия международен стаж за млади адвокати през 2018 г. бе
публикувано в интернет страницата на ВАС съобщение на ВАдвС за
условията за участие в този стаж. Висшият адвокатски съвет проведе изпит
по юридически френски език за определяне на кандидати с най-добри
познания по френски език. Назначена бе комисия с председател адв. Вася
Илиева от Софийската адвокатска колегия и доц. д-р Елена Метева преподавател в СУ „Кл. Охридски“, катедра Френска филология. Изпитът
бе проведен на 29.05.2018 г. Изпитът се проведе в две части: писмен и
устен. Писменият изпит се състоеше в превод на юридически текст от
френски на български език, граматически текст и свободен коментар върху

правен принцип и устен изпит. Замина един адвокат от Софийската
адвокатска колегия.
Висшият адвокатски съвет продължава сътрудничеството си с
Германската фондация за международно правно сътрудничество Deutsche
Stiftung по програмата за изпращане на стаж в Германия на млади
адвокати (до 35 години) от Централна, Източна и Югоизточна Европа. На
12.11.2018 г. се състоя изпит по юридически немски език от комисия в
състав: адв. Гроздан Добрев от Софийската адвокатска колегия и г-н
Пламен Цветков Цветков - главен асистент в СУ „Св. Кл. Охридски“,
катедра „Скандинавистика и германология“.
Изключително важно е върналите се от стаж участници да изготвят
доклад за това какво са правили на проведения стаж, за да бъде преценена
практическата полза от тяхното участие и как могат да бъдат използвани
получените знания. За наша радост тази година и от двете международни
стажа бе получена обратна информация от участвалите колеги. Те са с
отлични впечатления от организацията и от получените познания и
практически опит и създадените професионални контакти.
През 2018 г. със съдействието на доц. д-р Светла Маргаритова
продължи активно да функционира специално създадената в сайта на
Висшия адвокатски съвет рубрика, посветена на делата срещу
България, заведени пред Европейския съд по правата на човека.
През отчетния период приключи откритата процедура за изменение
на Наредба № 4 за обучение и квалификация на адвокатите. Предлаганите
промени бяха изготвени от работна група в състав: Стефан Ботев председател, Албена Пискова и Румен Петков - членове на В исш и я
адвокатски съвет. Бяха дадени становища от адвокатските колегии и
проведено обсъждане в съвета и наредбата качена за обществено
обсъждане в сайта на съвета. Направените предложени бяха обсъдени в
заседание и приет окончателният текст на промените, които бяха
обнародвани в Държавен вестник.
Висшият адвокатски съвет продължава да е на становището, че негов
основен приоритет в работата е тази по продължаващото обучение и
повишаване на квалификацията на българските адвокати. Целта е
квалификационната дейност да се развива така, че да се работи за
повишаване на качеството и ефективността на защитата на правата и
законните интереси на гражданите и юридическите лица.

XIV. НАГРАДА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА
СТУДЕНТИ ЮРИСТИ
Както е известно, с решение № 1071/29.04.2011 г. Висшият
адвокатски съвет е учредил годишна награда за студенти юристи за
написване на реферат на правна тема. Наградата се връчва ежегодно на 22
ноември - Ден на българската адвокатура.
С решение № 934/17.04.2018 г. Висшият адвокатски съвет определи
темата за тазгодишния конкурс да е „Уредба на адвокатската професия в
европейските страни. Адвокатът като процесуален представител.”.
Със заповед на председателя на Висшия адвокатски съвет бе
назначена комисия за присъждане на годишната награда за студентиюристи за написване на реферат на горепосочената тема в състав: адв.
Станислав Тонов - председател и членове адв. Стефан Ботев и адв. Румен
Петков .
Комисията установи, че за участие в конкурса са представени 6
реферата от студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“, Варненския свободен
университет, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Бургаския
свободен университет.
На база на направения задълбочен разбор комисията класира
разработените реферати, като бе дадена само първа награда на Мирела
Валериева Андреева - студентка IV курс в СУ „Св. Климент Охридски“, на
която бе връчена грамота, парична награда и подарени книги за историята
на българската адвокатура и за правата на човека.
За второ и трето място не бяха класирани участници.
Годишната награда на Висшия адвокатски съвет за реферат на
определена тема, връчена по случай 22 ноември - Ден на българските
адвокати, издига престижа на българската адвокатура и е сериозен стимул
за младите колеги за овладяване на юридически знания, за вникване в
сложната правна материя, за задълбочена и самостоятелна работа.
Тази награда свързва действащите юристи с техните бъдещи колеги
и е символ на приемствеността в професията.
XV. ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ НА АДВОКАТИ И МЛАДШИ
АДВОКАТИ
През настоящата година в съответствие с изискванията на Наредба
№ 2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши
адвокати бяха проведени две сесии на изпити - пролетна и есенна.
Пролетна сесия беше на 19 и 20 май 2018 г. - писмен изпит и 2 юни
2018 г. - устен изпит.
Изпитът беше проведен от комисия, назначена със заповед на
председателя на Висшия адвокатски съвет в състав:
Председател: адв. Стефан Христов Ботев САК, член на ВАдвС.

Членове:
1. адв. Никола Димитров Рангелов - САК, член на ВАдвС;
2. адв. Драгомир Георгиев Димов - АК- Варна, председател
на Висшия контролен съвет;
3. доц. д-р Таня Панайотова Градинарова - САК;
4. доц. д-р Евелина Димитрова Стоева-Димитрова - САК.
От явилите се на изпита 459 кандидати успешно издържали са 114,
което представлява успеваемост 24,45%.
ОБОБЩЕНА СТАТИСТИКА:
1. ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ
ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2018 г. СТАТИСТИКА ПО КОЛЕГИИ
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Няма кандидати, успешно издържали изпита от адвокатските
колегии - Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Плевен,
Сливен и Хасково. От Адвокатската колегия - Разград нямаше
кандидати за изпита.
Есенната сесия на изпита за 2018 г. беше на 27 и 28 октомври 2018
г. - писмен изпит и на 10 ноември 2018 г. - устен изпит.
Изпитът бе проведен от комисия, назначена със заповед на
председателя на Висшия адвокатски съвет в състав: председател: адв.
Милен Борислав Ралчев - АК - Варна, член на ВАдвС.
Членове:
1. адв. Цветана Иванова Чуклева - Недялкова - САК, член на ВДС;
2. адв. Снежина Христова Христова - АК- Силистра, председател на
Адвокатския съвет - Силистра;
3. проф. д-р Пламен Александров Панайотов - САК
4. доц. д-р Таня Панайотова Градинарова - САК;
До изпита бяха допуснати 557 кандидати, като се явиха 513
кандидати. Първата част на писмения изпит - решаване на тест, бе
издържана от 228 кандидати. След втората част - решаване на казуси, до

устния изпит бяха допуснати 204 кандидати, всички те издържаха изпита.
Успеваемостта от тази сесия е 39,77%.
ОБОБЩЕНА СТАТИСТИКА:
1.
ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ
ЕСЕННА СЕСИЯ 2018 г. СТАТИСТИКА ПО КОЛЕГИИ
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0

0

0

0

0%

6

В раца

10

0

10

2

2

2

2

20%

7

Габрово

2

0

2

1

1

1

1

50%

8

Добрич

12

2

10

2

2

2

2

20%

9

Къ рдж али

6

0

6

2

2

2

2

33%

10

Кю стендил

7

0

7

3

3

3

3

43%

11

Ловеч

4

1

3

1

1

1

1

33 %

12

М онтана

6

0

6

0

0

0

0

0%

13

П азардж ик

4

0

4

1

1

0

0

0%

14

П ерник

8

0

8

1

1

1

1

13%

15

Плевен

8

0

8

3

3

3

3

38 %

16

Пловдив

49

5

44

19

19

16

16

36 %

17

Р а з гр а д

0

0

0

0

0

0

0

0%

18

Русе

10

1

9

5

5

5

5

56%

19

С ил истра

1

0

1

1

1

1

1

100%

20

Сливен

12

1

11

4

4

4

4

36 %

21

Смолян

3

0

3

1

1

1

1

33 %

22

Соф ия

303

18

285

160

160

144

144

51%

23

С т а р а З а го р а

16

2

14

4

4

3

3

21%

24

Т ъ р го в и щ е

4

2

2

2

2

1

1

50%

25

Хасково

2

0

2

1

1

1

1

50%

26

Ш ум ен

4

0

4

2

2

2

2

50%

27

Ямбол

5

1

4

2

2

2

2

50%

557

44

51 3

22 8

22 8

204

204

40%

ОБЩ О:

От кандидатствалите чрез адвокатски колегии Видин, Монтана и
Пазарджик няма успели кандидати на писмената част от изпита.

2. ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ ЕСЕННА
СЕСИЯ 2018 г. СТАТИСТИКА ПО УНИВЕРСИТЕТИ
Таблица 2
Неявили

Явили

се на

се на

първа

първа

част

част

В

г

д

е

ж

3

И

163

6

157

112

108

108

69%

Брой

№
по

ВУЗ

КАНДИДА
ТИ

ред

6

а

%
Допуснати Допуснат
Брой
до втора
и до
ИЗДЪРЖАЛИ
И ЗД Ъ РЖ А Л И
част
устен
/към д/

1

СУ

2

БСУ

30

3

27

6

5

5

19%

3

ВСУ

43

5

38

7

5

5

13%

4

ВТУ

60

6

54

14

12

12

22%

5

РУ

20

3

17

9

8

8

47%

6

Ю ЗУ

68

8

60

13

10

10

17%

7

НБУ

68

7

61

19

13

13

21%

8

УНСС

48

1

47

30

29

29

62%

9

ПУ

50

4

46

18

14

14

30%

10

Т У -В а р н а

2

0

2

0

0

0

0%

11

Великобритания

1

0

1

0

0

0

0%

12

Грция

1

0

1

0

0

0

0%

13

И тал и я

1

1

0

0

0

0

0%

14

Ф р ан ц и я

1

0

1

0

0

0

0%

15

Холандия

1

0

1

0

0

0

0%

557

44

513

228

204

204

40%

О бщ брой:

Резултатите, дадени в проценти, отразяват успеваемост спрямо
общият брой кандидати от съответното учебно заведение.
В редове 11 до 15 са посочени кандидатите, завършили
университетите във Великобритания, Гърция, Италия, Франция и
Холандия.
Благодаря на членовете на двете изпитни комисии за
безпристрастната им и обективна работа.
Позволете ми от името на Висшия адвокатски съвет да изкажа
благодарност на квесторите Божидар Харизанов, Борислав Ганчев, Весела
Савова, Владимир Бакалов, Галина Фарфарова, Гергана Каравелова,
Дариана Георгиева, Димитър Долапчиев, Дора Райчинова, Кристиан
Мирчев, Майкъл Билал Ел-Тал, Невена Личева, Ралица Топузова, Стоян
Кожухаров, Христо Ненков, Цанка Тороманова, Цанко Славчев, Цветомир
Ангелов, които взеха участие като квестори при провеждане на изпитите и
съвестно, коректно и отговорно за изпълнили задълженията си, както и на
служителите на Висшия адвокатски съвет.
И през отчетния период изпитите, организирани от Висшия
адвокатски съвет, се провеждат при спазване на нормативната уредба и

много добра организационна подготовка и висок професионализъм на
изпитващите, което се изтъква на всички събития, когато се преценява
обективността и критериите при приема на адвокати в сравнение с достъпа
до други правни професии. Тези изпити са една гаранция, че в
адвокатурата влизат достойни млади колеги, добре подготвени,
отговарящи на съвременните европейски изисквания.
XVI. ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период ВАдвС разгледа 265 дисциплинарни преписки.
Образувани са 213 дисциплинарните преписки по жалби срещу
решения на адвокатските съвети, с които е отказано образуване на
дисциплинарно производство - без уважение са оставени 87 жалби, без
разглеждане - 88 жалби. Уважени са 19 жалби, като ВАдвС е отменил
решенията на адвокатските съвети и е върнал преписките за ново
разглеждане с указания по 15 преписки; отменил е решенията и е
прекратил производството по 1 преписка, а по 2 преписки е отменил
решенията и е образувал дисциплинарно производството и по 1 е
обезсилил решението и прекратил преписката.
По този начин потвърдените решения на адвокатските съвети са
90,20%. Така се налага изводът, че съветите обективно и законосъобразно
осъществяват дисциплинарната си дейност.
Жалбите, образувани срещу адвокати, които са членове на органите
на адвокатските колегии или на висшите органи на адвокатурата, се
разглеждат от ВАдвС като първа инстанция. При тях ВАдвС отказа да
образува дисциплинарно производство в 52 от случаите. През отчетния
период бе внесено едно дисциплинарно обвинение за разглеждане от
Висшия дисциплинарен съд срещу адвокат член на орган на адвокатска
колегия.
За 2018 г. Висшият дисциплинарен съд се е произнесъл по едно
обвинение, внесено от ВАдвС , като е наложил наказание порицание.
През отчетния период за събиране на разноски, присъдени по
дисциплинарни дела бяха образувани 32 производства по реда на чл. 410
от ГПК. В голямата си част присъдените суми са събрани, а в останалата
производството е още висящо.
С решения на ВАдвС бяха определени адвокатите Людмил Рангелов,
Христо Христов, Нели Виодорова, Лидия Атанасова, Румен Петков
Валентина Адиркова, Йосиф Герон и Валя Иванова, които да подържат
обвиненията по дисциплинарни дела в заседанията на Висшия
дисциплинарен съд.
Искам да изкажа благодарност на колегите Людмил Рангелов,
Христо Христов, Нели Виодорова, Лидия Атанасова, Румен Петков

Валентина Адиркова, Йосиф Герон и Валя Иванова, които принципно и
професионално участват в заседанията на Висшия дисциплинарен съд.
XVII. КОНФЕРЕНЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА
1. Национални конференции
По наложила се традиция ВАдвС провежда по две национални
конференции годишно.
Пролетната национална конференция на българската адвокатура
се състоя на 16 юни 2018 г. и бе на тема „Общият регламент за защита на
данните Регламент /ЕС/2016/679 и адвокатурата“. Съпътстваща бе темата
„Взаимоотношенията между Висшия адвокатски съвет и адвокатските
съвети“.
Гости на конференцията бяха кметът на община Сливен - Стефан
Радев, и областният управител на област Сливен - г-н Чавдар Божурски,
председателят на Общинския съвет г-н Димитър Митев.
Председателят на ВАдвС връчи почетен плакет на кмета на община
Сливен.
Цялата конференция беше с практическа насоченост и по оценка на
колегите беше, че конференцията е била много ползотворна.
По създадена традиция направени бяха дарения на книги на
Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ - Сливен.
Адвокатският съвет Сливен организира интересна и разнообразна
програма.
Бих искала да благодаря още веднъж на всички, взели участие в
организацията на конференцията: председателят на АС - Сливен Тодор
Костов, целият АС, Атанас Стоянов - заместник-председател и главният
секретар Стефка Въжарова и членът на съвета Лидия Атанасова. Благодаря
и на члена на съвета и ръководител на работна група свързана със защита
на личните данни Валя Гигова, която бе и модератор по първата тема.
Благодаря и на лекторите Невин Фети, Десислава Тошева, както и на
членовете на работната група Десислава Кръстева и Гинка Христова, Валя
Гигова.
Есенната национална конференция на българската адвокатура се
състоя на 29 септември 2018 г. в гр. Русе и бе на тема „Обсъждане на
залегналите в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
адвокатурата въпроси, свързани с обхвата на адвокатската дейност,
адвокатските възнаграждения, адвокатските регистри, обжалваемост на
актовете на органите на адвокатурата, дисциплинарни производства и
медиация“ със съпътстваща тема „Дискусия по актуални въпроси“.
Гости на конференцията бяха заместник-кметът на община Русе - гжа Наталия Кръстева и областният управител на област Русе г-н Свилен
Иванов.

Председателят на ВАдвС връчи почетен плакет на зам. кмета на
община Русе.
Цялата конференция беше с практическа насоченост и се занимаваше
с особено важни за адвокатурата въпроси, свързани с промените в Закона
за адвокатурата и бе особено ползотворна с оглед обсъждане на
предлаганите промени.
По създадена традиция направени бяха дарения на книги на
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе.
Адвокатският съвет - Русе организира интересна и разнообразна
програма.
Позволете ми да изкажа искрената благодарност на адв. Стефка
Въжарова - главен секретар на Висшия адвокатски съвет, на члена на
съвета Мария Ганева, на председателя на AC-Русе адв. Людмил Павлов на
целия адвокатски съвет за перфектната организация на конференцията и
културната програма и за тяхното гостоприемство.
Висшият адвокатски съвет продължава да е на мнение, че
националните конференции, които ежегодно се провеждат, са
изключително важни за дейността на адвокатурата, за обменяне на мнения
между отделните колегии, за вземане на решения, важни за по
нататъшната работа, и за издигане и утвърждаване на престижа на
българската адвокатура както в страната, така и в чужбина.
Други конференции
а) На 22.06.2018 г. се проведе международна конференция на тема
„Предизвикателствата пред правната професия, произтичащи от
принципите на Европейския съюз за дигитализация“ е основното
участие на еврокомисаря Мария Габриел, която бе и основен лектор, както
и презентации от Цецка Цачева - министър на правосъдието, Боян
Магдалинчев - представляващ Висшия съдебен съвет, Атанас Темелков
председател на Държавна агенция „Електронно управление“, колегите
Георги Димитров член на ВАдвС, Гинка Христова и Десислава Кръстева.
Бих искала да изкажа благодарност както на лекторите, така и на
модераторите адвокатите Ели Христова, Георги Димитров и Емил Ядков,
последните двама членове на ВАдвС, както и на членовете на ВАдвС от
работната група Албена Пискова, Георги Димитров и Красимир Краев за
организацията на конференцията.
Искам да благодаря и на Александър Арабаджиев, както и на
адвокатите Ана Велкова и Христо Христев за съдействието при
организацията на международната конференция .
б) На 27 и 28 април 2018 г. в гр. Благоевград се състоя организираха
международна конференция на тема „Съвременната медиация постижения, предизвикателства и перспективи в България“
организирана от Висшият адвокатски съвет, Сдружение „Адвокати за

правна култура и европейско сътрудничество“, с подкрепата на ЮЗУ
„Неофит Рилски“ - Благоевград, Сдружение „Център за разрешаване на
спорове“, Адвокатска колегия - Благоевград, Адвокатска колегия - София
и Националната асоциация на медиаторите.
В конференцията взеха участие г-жа Цецка Цачева - министър на
правосъдието, г-н Николай Гунчев от името на Върховния
административен съд, членове на Висшия съдебен съвет, г-жа Мария
Оливейра - представител на Съвета на Европа, г-н Бисер Михайлов областен управител на област Благоевград, декани на ЮФ към
университетите в страната, председатели на районни и окръжни съдилища,
съдии от различни по ранг съдилища, ръководители на административни
звена, председателите на Софийската и Благоевградската адвокатски
колегии.
XVIII. КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА
През 2018 г. работата на Висшия адвокатски съвет, в т.ч. негови
становища по законопроекти, конституционни дела на Конституционния
съд, тълкувателни дела на Върховните съдилища, декларации по
обществено-значими теми, конференции (национални, международни,
тематични), кръгли маси и пр., е широко отразявана в публичното
пространство. Над 800 репортажи, публикации, интервюта в над 40 медии
са имали за предмет дейността и инициативи на висшия орган на
адвокатурата.
Доколкото комуникацията е и управленски въпрос сме наясно, че
работата по него трябва да бъде постоянна в посока повишаване на
нейната ефективност.
Важна предпоставка е преди всичко добрата вътрешна комуникация.
И през 2018 г. беше потвърдено схващането, отразено в Комуникационната
стратегия на българската адвокатура (КСБА), че „процесът по повишаване
на доверието на обществото към адвокатурата е свързан с промяна на
комуникационния модел на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) и
Адвокатските съвети и че е очевидна връзката между външния образ на
адвокатурата с поведението на всеки отделен адвокат в пряката му
професионална дейност и нейното вътрешно организационно състояние.
Ето защо подобряването на вътрешната комуникация - както между
отделните органи, така и между тях и отделните адвокати, ще доведе до
общо подобряване на публичната комуникация и ще повлияе благоприятно
върху публичния образ на адвокатурата.
Няма как да подминем факта, че този проблем имаше своето ясно
проявление в началото на 2018 г. при увеличаването на месечните вноски.
Беше отчетено, че при по-активна комуникация, чрез която да се
аргументира предварително необходимостта от споменатото увеличение,

не би се стигнало до напрежение. Отчитайки това, Висшият адвокатски
съвет предприе редица срещи с председателите на адвокатските съвети.
Бяха проведени срещи между множество адвокатски съвети и членове на
ВАдвС. Този диалог беше възприет изключително позитивно и е
основание за неговото задълбочаване в бъдеще.
През 2018 г. годината ВАдвС даде редица становища по
законопроекти, по конституционни дела на Конституционния съд, по
тълкувателни дела на върховните съдилища, които бяха отразени
подобаващо в публичното пространство.
Широко отразени в медиите бяха и традиционните Национални
конференции на адвокатурата (през 2018 г. домакини бяха адвокатските
колегии на Сливен и Русе).
Един от акцентите в работата на ВАдвС през 2018 г. беше
Международната конференция на тема “Предизвикателствата пред
правната професия, произтичащи от програмата на Европейския съюз за
дигитализация”, организирана от Висшия адвокатски съвет на 22 юни със
специалното участие на еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово
общество Мария Габриел. Конференцията беше оценена като
изключително полезна и имаше широк медиен отзвук, а резултат от
нейната работа е предложението на комисар Габриел е през 2019 г. да има
второ издание.
Висшият адвокатски съвет прие множество декларации, с
които заяви позицията на българската адвокатура по различни актуални
обществени теми, които срещнаха интересът на медиите.
Широко са отразявани и всички годишнини, и празници, в
които Висшият адвокатски съвет е организатор или участник: 16 април Ден на Конституцията и юриста, 22 ноември - Ден на българската
адвокатура, националните и официални празници 3 март, 24 май, 6
септември, 22 септември и др.
Акцент в празничната програма за 2018 г. на Висшия
адвокатски съвет беше отбелязването на 130 години от приемането на
първия Закон за адвокатите. Тържественото честване се проведе в
Народния театър „Иван Вазов“, а негов специален гост беше президентът
на Република България Румен Радев. Само това събитие беше отразено с
над 100 публикации в над 40 медии в страната.
Както е заявявано и друг път публичната комуникация на
адвокатурата не трябва да се разглежда като отделно „говорене“ на
нейните легитимни органи. Без да се нарушава тяхната автономност
стратегията въведе единни стандарти за публична комуникация за всички
органи, в т.ч. и адвокатските съвети. Очевидно е, че синхронът в тази
посока ще засили посланията към обществото за единство на адвокатурата,
което от своя страна би се отразило изключително благоприятно и върху
цялостния облик на професията ни.

Ha 31.08.2018 г. се проведе среща между председателя на Висшия
адвокатски съвет Ралица Негенцова и заместник-председателя Людмил
Рангелов, от една страна, и генералния директор на БНТ Константин
Каменаров, от друга, във връзка със съвместната ни работа и, в частност,
със съвместните мероприятия по повод отбелязване на 130-годишнината от
приемане на първия Закон за адвокатите.
По различни причини предвиденото в Комуникационната стратегия
на ВАдвС обучение не се осъществи, но считаме, че организацията и
провеждането му през 2019 г. е наложително. Такова мнение са изразявали
множеството председатели и членове на адвокатските съвети. Повишената
необходимост от провеждането му е свързана и с факта, че повечето
адвокатски съвети през настоящата година ще са с подновени състави, за
които придобиването и/или усъвършенстването на комуникационните
умения в работа с медиаторите в обществото - традиционни медии телевизия, радио, информационни сайтове, а вече и социални мрежи, ще са
изключително полезни.
Ето защо намираме, че през 2019 г. работата, свързана с
осъществяването на комуникационната стратегия на Висшия адвокатски
съвет и в изпълнение на решение на Общо събрание на адвокатите от
страната следва да бъде още по-активна. Това включва, както по-осезаемо
присъствие на адвокатурата в публичното пространство по различни
обществено значими теми, така и в продължаване на работата по
вътрешния диалог.
XIX. ЧЕСТВАНЕ НА ВАЖНИ ЗА АДВОКАТУРАТА СЪБИТИЯ
1. 22 ноември - Ден на българската адвокатура, и 130-годишнината
от първия Закон за адвокатите тази година бяха отбелязани с тържествено
честване.
Висшият адвокатски съвет отправи поздравления чрез основни
печатни издания „24 часа“, електронните сайтове „Правен свят“, „Де
факто“, „Offnews“ и електронното издание на в. „24 часа“ излъчиха
специални банери с поздравления от името съвета.
Създаден бе инициативен комитет, свързан с честването на 22
ноември - Денят на българските адвокати, и на 130-годишнината от
приемане на първия Закон за адвокатите, в състав: заместник-председателя
Людмил Рангелов, Веселка Коева, Христо Христов, Станислав Тонов,
Никола Рангелов и секретаря на адвокатския съвет Пловдив - Иван
Демерджиев.
На 19.11.2018 г. в пресцентъра на БТА се състоя пресконференция на
Висшия адвокатски съвет във връзка с честването на 130-годишнината от
приемането на първия Закон за адвокатите. Участие взеха председателят на
съвета Ралица Негенцова, заместник-председателите Атанас Стоянов и

Людмил Рангелов и главният секретар Стефка Въжарова, както и авторът
на книгата „Адвокатът, конституцията, приложимото право“ проф. д-р
Пенчо Пенев.
На 21.11.2018 г. в Народния театър Иван Вазов“ се състоя
тържественото честване на 130-годишнината от приемане на първия Закон
за адвокатите и отбелязване на деня на българската адвокатура.
Гости на събитието бяха президента на Република България Румен
Радев, заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев,
заместник-министърът
на
правосъдието
Десислава
Ахладова,
представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, както и
членове на Висшия съдебен съвет, конституционният съдия проф. Атанас
Семов, от администрацията на президента секретарите по правни въпроси
проф. Емилия Друмева и по правни въпроси и антикорупция - Пламен
Узунов, началник кабинета Иво Христов, съветниците по правни въпроси
Невин Фети и Невянка Дамянова, председателят на Нотариалната камара
Димитър Танев, председателят на СЮБ Владислав Славов, председателят
на НБП11 Елена Чернева, председателят на БТПП Цветан Симеонов, негово
преосвещенство епископ Тихон, народни представители, членове на
върховните съдилища.
Гост на честването бе Микеле Лучерини - председател на FBE, както
и представители от Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Словения.
Видеообръщения по повод празника имаше от председателя на
Народното събрание г-жа Цвета Караянчева и от председателя на ССВЕ - гн Антонии Мокри.
Поздравителни адреси бяха получени от проф. Борис Велчев председател на Конституционния съд, Цецка Цачева - министър на
правосъдието, Лиляна Павлова - министър за Българското председателство
на Съвета на ЕС 2018, Георги Чолаков - председател на Върховния
административен съд, Сотир Цацаров - главен прокурор, Мая Манолова омбудсман, проф. Анастас Герджиков - ректор на Софийския университет,
Димитър Танев - председател на СН на Нотариалната камара, Георги Дичев
- председател на Съвета на КЧСИ, проф. Сашо Пенов - декан на
юридическия факултет на Софийския университет, доц. Ана Джумалиева председател на КЗД, Петя Първанова - председател на ДАБ към МС,
Теодора Точкова - главен инспектор на ИВСС, Пенка Богданова заместник на главния прокурор при ВКП.
Проф. д-р Пенчо Пенев представи книгата си „Адвокатът,
конституцията, приложимото право“, издадена от Висшия адвокатски съвет
по случай годишнината, за да покаже възможността за пряко приложение
на Конституцията ни при правораздаването.
На честването беше връчен юбилеен знак по случай 130 години от
първия Закон за адвокатите на адвокати, определени от Адвокатските
колегии за принос към българската адвокатура.

На председателите и секретарите на адвокатските колегии бе връчена
почетна грамота за принос в утвърждаване престижа на адвокатурата.
За втори път бе дадена и голямата награда на името на адвокат „
Тодор Бурилков“ за значим принос в изграждането на авторитета и
развитието на българската адвокатура, в защита на правата и законните
интереси на гражданите, както и за защита на професионалните права на
българските адвокати. Наградата бе връчена на адв. Траян Марковски от
Софийската адвокатска колегия.
Събитието бе отразено със 70 публикации в 40 медии.
На 21.11.2018 г. по Канал 1 на БНТ преди централната
информационна емисия се излъчи и поздравлението на председателя на
Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова по случай 22-ноември - Деня
на българските адвокати, и по повод 130 годишнината от приемане на
първия Закон за адвокатите.
На 21 и 22.11.2018 г. се състоя международна конференция,
посветена на ролята на адвоката, организирана от Софийската адвокатска
колегия. Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова
поздрави конференцията, а членът на съвета Валя Гигова бе активен
участник и модератор на първия панел.
На 3.03.2018 г. председателят на съвета Ралица Негенцова взе
участие в тържественото честване на националния празник. От името на
съвета бе поднесен и венец.
На 6.09.2018 г. председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица
Негенцова и главният секретар Стефка Въжарова взеха участие в
честването на 133-годишнитата от Съединението на България в гр.
Пловдив. Беше поднесен и венец от името на съвета.
На 22.09.2018 г. бяха проведени тържества във гр. Велико Търново
по повод 22 септември - Денят на независимостта на България. Участие
взе членът на ВАдвС Веселка Коева. Беше поднесен венец от името на
съвета.

XX. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период Висшият адвокатски съвет продължи
членството си в международните адвокатски организации - Съвет на
европейските адвокатури и правни общества със седалище в Брюксел
(ССВЕ), Международния адвокатски съюз със седалище в Париж (UIA),
Международния адвокатски съюз със седалище в Лондон (IBA) и
Федерацията на европейските адвокатури със седалище в Страсбург (FBE).
Българската адвокатура има свой представител и в Европейската
съдебна мрежа по граждански и търговски дела - колегата Мануела
Григорова от Софийската адвокатска колегия.

Висшият адвокатски съвет поддържа контакти с адвокатурите на
всички съседни и много други държави.
Чрез свои представители Висшият адвокатски съвет участва в редица
международни мероприятия.
На 11.01.2018 г. председателят на съвет присъства на тържествената
церемония по откриване на българското председателство на Съвета на ЕС
От 25-28.01.2018 г. членът на ВАдвС проф. Георги Димитров участва
в откриването на съдебната година в гр. Милано, Италия;
От 30.01-2.02.2018 г. - участие на Мигуела Григорова в годишна
среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански
и търговски дела в Брюксел, Белгия.
От 4 - 6.05.2018 г. се състояха дни на Македонската адвокатура - 73та годишнина и 63-то общо събрание на Македонската адвокатура.
Участие взеха председателят на съвета Ралица Негенцова, главният
секретар Стефка Въжарова и председателят на АК Кюстендил Румен
Антимов.
От 20-23.09.2018 г. в гр. Варшава, Полша се състоя 52-ият конгрес
на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) и конференция на тема
„Правото на неприкосновеност на поверителната информация в
дигиталната ера“. Участие взе резервният член на ВАдвС Валя Иванова.
На 4 и 5 октомври 2018 г. в Любляна, Словения бе честван денят на
Словенската адвокатура и 150 годишнината от създаването на Словенската
адвокатска колегия. Участие взеха председателят Ралица Негенцова,
заместник-председателят Атанас Стоянов.
От 28-30.11.2018 г. председателят на съвета Ралица Негенцова и
членът на работна група по международната дейност Ели Христова взеха
участие в работата на Пленарното заседание на ССВЕ, което се проведе в
Лил, Франция.
От 5-8.12.2018 г. председателят на съвета Ралица Негенцова и
главният секретар Стефка Въжарова взеха участие в тържественото
честване на 100-годишнината от основаването на Литовската адвокатска
колегия.
Във връзка с организиране на съвместен семинар на Международния
адвокатски съюз (UIA), Висшия адвокатски съвет и Софийският
адвокатски съвет по въпроси на инвестициите в недвижими имоти бе
създаден инициативен комитет, в който от страна на ВАдвС бяха включени
колегите Станислав Тонов, Катерина Граматикова и Константин Димитров
и допълнително включена Валя Гигова. Във връзка с организационни
проблеми в UIA семинарът бе неколкократно променян и сега е насрочен
за 12 и 13 април и е на тема: „Чуждестранните инвестиции и инвестициите
в недвижими имоти- европейски и български регламенти“.

Висшия адвокатски съвет взе решение за съвместно провеждане със
Софийския адвокатски съвет на конгрес на Федерацията на европейските
адвокатури. Конгресът е насрочен за 2020 г.
XXI.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА
ПРАВНА ПОМОЩ
1.
Към 31.12.2018 г. общият брой на адвокатите вписани в
Националния регистър за правна помощ са 6023.
2. Броят на вписаните в Националния регистър за правна помощ
адвокати през 2018 г. е 323. Броят на заличените адвокати е 182,
разпределени, както следва: по тяхна молба - 88 броя, поради отписване от
адвокатската колегия - 49, заличените, поради наложени дисциплинарни
наказания - 16, поради смърт - 29.
Налице е устойчива тенденция на нарастване броя на служебните
защитници.
3. С ПМС № 332 от 22.12.2017 г. по програма „Равен достъп до
правосъдие” е определен бюджет за администриране на правната помощ в
размер на 9 358 700 лв. В последствие с ПМС № 333/20.12.2018 г. са
извършени промени по бюджета на НБПП и администрираните разходи са
определени в размер на 8 758 700 лв.
4. През 2018 г. НБПП за администриране на правната помощ е
изплатило общо 7 730 966,86 лв.:
а) процесуално представителство в размер на 6 937 525 лв.;
б) правни съвети или консултации по Националния телефон за
правна помощ в размер на 53 850 лв. лв.;
в) предоставили правна помощ в Регионалните центрове за
консултации в размер 17 940 лв.;
г) за командировъчни на адвокати при процесуалното
представителство 26 090,36 лв.
5. През 2018 год. общият брой на постъпилите в бюрото отчети за
всички видове правна помощ е 29 516, от които:
а) за правна помощ предоставена по общия ред - 28 316 броя;
б) отчети за консултации по Националния телефон за правна помощ
- 434 броя;
в) отчети от Регионалните центрове за консултиране - 576 броя;
г) отчети по електронен път — броя.
6. През 2018 г. НБПП е изплатило възнаграждения на адвокатските
съвети за администриране на правната помощ в размер 695 561,50 лв.
7. Извършени планови проверки и по сигнал:
През 2018 година бюрото е извършило 11 проверки, възложени със
заповед на председателя на НБПП - планови и по сигнал по прилагането
на Закона за правната помощ както следва :

•
Осем планови проверки на дейността на адвокатските съвети
по прилагането на Закона за правната помощ към следните адвокатски
колегии: Благоевград, Враца, Монтана, Видин, Габрово, Русе, Хасково,
Кърджали;
•
Три проверки по сигнал.
•
Други проверки за дейността на служебно назначени
адвокати извършени от съответните адвокатски съвети по жалби на
заинтересувани граждани - 7 /седем/ броя.
8. Възстановени разходи за правна помощ. През 2018 г. само по
сметката на НБПП са възстановени разходи за правна помощ от осъдени
лица в размер на 246 319.87 лв. Друга част от възстановените разходи
постъпват чрез НАП в Републиканския бюджет.
9. Проведени работни срещи с органите от системата за правна
помощ:
а) През 2018 година бюрото проведе няколко работни срещи във
връзка с прилагането на Закона за правната помощ с представители на
съдилищата от Апелативен съдебен район Пловдив, Варна и Бургас и
адвокатските съвети.
б) Бяха проведени работни срещи по правната помощ с
представители на адвокатските съвети и в присъствието на служебни
адвокати, както и представители на съдилищата от Стара Загора, Сливен,
Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Благоевград.
в) Членовете на бюрото на НБПП взеха участие в двете национални
конференции на Висшия адвокатски съвет, проведени в градовете Русе и
Сливен.
г) През месец юни служителите на НБПП съвместно с адвокати
участваха в обучителен семинар с лектори от Центъра за обучение на
адвокати „Кръстьо Цончев в СОК „Камчия“ Варна.
д) Проведени бяха срещи с ръководствата на АС във връзка със
съвместното администриране на правната помощ .
10. През 2018 година е създаден един регионален център за
консултиране към Адвокатски съвет - този в гр. Перник.
11. Висшият адвокатски съвет създаде работна група, съставена от
членове на Висшия адвокатски съвет и представители на адвокатски
колегии, която да изготви становище по внесеното предложение от
Националното бюро за правна помощ за изменение на Наредбата за
заплащане на правната помощ. Групата бе в състав: Веселка Коева, член на
Висшия адвокатски съвет - председател; Емил Ядков, член на Висшия
адвокатски съвет; Десислава Миразчийска, член на Адвокатския съвет София; Калина Петрова, резервен член на Адвокатския съвет - Варна;
Златина Иовчева, председател на Старозагорска адвокатска колегия; Румен
Кирилов, председател на Пернишката адвокатска колегия и Кирил
А лександров, председател на Пазарджишката адвокатска колегия.

На базата на направения от групата анализ и внесеното предложение
Висшият адвокатски съвет излезе със становище, с което подкрепи
внесените промени.
12.
Висшият адвокатски съвет излезе със становище във връзка с
предлагани промени в Закона за правната помощ, като направи
предложения за промени и на други нормативни актове.
По-подробно по тази тема в частта от доклада, касаеща участието на
ВАдвС в законодателния процес.
Искам да изкажа благодарност на председателя на НБПП Елена
Чернева и на заместник-председателя Вилма Василева, както и на тримата
представители на Висшия адвокатски съвет в бюрото адв. Албена Пискова,
адв. Милен Ралчев и адв. Нели Виодорова за дейността им в бюрото.
XXII.
ВИСШИЯТ
АДВОКАТСКИ
СЪВЕТ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ.
УЧАСТИЕ
В
ОБЩЕСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ
1. Висшият
адвокатски
съвет
поддържа
отлични
взаимоотношения със Съюза на юристите в България:
а) На 23.03.2018 г. председателят Ралица Негенцова взе участие в
работата на 26-тия конгрес (Общо събрание) на Съюза на юристите в
България;
б) На 16.04.2018 г. в СЮБ се състоя тържествено честване на Деня на
Конституцията и юриста. Председателят на съвета Ралица Негенцова
направи приветствие. Участие взеха и заместник-председателят Людмил
Рангелов, главният секретар Стефка Въжарова, членовете на съвета Валя
Гегова, Красимир Краев, Никола Рангелов, Христо Христов, Валентина
Адиркова, Йосиф Герон;
в) На 11.05.2018 г. проведе кръгла маса организирана от СЮБ,
ВАдвС, Асоциация на българските административни съдии и Център за
оценка на въздействие на законодателството за обществено обсъждане на
проекта на ЗИД на Закона за защита на личните данни. Участие взе членът
на съвета Валя Гигова;
г) На 23.06.2018 г. в зала Георги Баев на културен център Морско
казино се състоя концерт на Струнния оркестър при Съюза на юристите в
България, който концерт бе организиран при съфинансиране на Висшия
адвокатски съвет. Участие взе членът на съвета Стефан Ботев.
2. На 8.01.2018 г. в НБПП се състоя работна среща на тема:
„Създаване на единна информационна система за отчитане на правната
помощ по електронен път между всички органи от системата на правната
помощ в Република България“ във връзка с изпълнение на чл. 8а от ЗПП.
Участие от страна на ВАдвС взеха председателят Ралица Негенцова и
членът на съвета Веселка Коева. От страна на МП зам. министър Ахладова,
председатели на Апелативни съдилища.
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3. Ha 11.01.2017 г. се състоя кръгла маса „Стандарти за качество в
работата на адвокатите в досъдебната фаза на наказателните производство“
в изпълнение на проект, финансиран по програма правосъдие 2014-2020 на
Европейския съюз за подобряване на достъпа до правна помощ в
досъдебната фаза на наказателните производства в страната. Участие взеха
председателят Ралица Негенцова и главният секретар Стефка Въжарова
4. На 23.01.2017 г. председателят на съвета Ралица Негенцова взе
участие в четвъртата среща на Консултативния съвет по проекта
„Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на
наказателните производство в България“.
5. На 8.02.2018 г. председателят на съвета Ралица Негенцова взе
участие в официалното честване по повод 10-годишнината на
Инспектората на ВСС.
6. 14.03.2018 г. —Национален институт на правосъдието, кръгла маса
на тема: „Производства по Закона за наследството - път към уеднаквяване
на съдебната практика“. - В. Гигова
7. На 16.03.2018 г. председателят на съвета Ралица Негенцова откри
едногодишното задълбочено обучение по Европейско право организирано
от ЦОА „Кръстю Цончев“ в гр. Пловдив.
8. На 19.03.2018 г. председателят на съвета Ралица Негенцова и
председателят на САК Ивайло Данов участваха в среща организирана
председателя на ВКС Л. Панов заедно с заместник-председателите
Павлина Панова и Светла Димитрова във връзка с правила за снимане по
наказателни дела. От Ралица Негенцова бе поставен и въпросът за
гардероба в Съдебната палата и предоставянето му за деловодство.
9. На 23.03.2018 г. председателят Ралица Негенцова взе участие в
тържествената церемония по удостояването на проф. д-р Кун Ленартс председател на Съда на Европейския съюз и професор по право на
Европейския съюз в университета в Льовен, Белгия с почетното звание
„Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, както и на връчване на дипломите на първия випуск на
завършилите едногодишния курс задълбочено обучение по Европейско
право, организиран от Центъра за обучение на адвокати“ Кръстю Цончев“
10. На 23.03.2018 г. Нели Виодорова —член на съвета, взе участие в
представянето на изданието на НИЛ „Националните съдилища и правото
на ЕС“
11. На 28.03.2018 г. се състоя представянето на бр. 16 на
Юридически барометър. Участие взеха членовете на съвета Станислав
Тонов и Валя Гигова.
12. На 13.04.2018 г. се проведе общо събрание на съдиите и
служителите в Апелативен съд Бургас за обсъждане на Годишния доклад
за дейността на съдилищата от апелативен район Бургас за 2017 г. и

отбелязване на 20-годишнината от създаването на съда. Участие взе
Светлана Проданова, член на съвета.
13. На 19.04.2018 г. се състоя честване на 65-годишнината от
създаване на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена
палата през 1953 г. и 120 години арбитражна дейност в системата на
Палатата. Участие взе председателят на съвета Ралица Негенцова, която
поднесе и приветствие.
14. На 20.04.2018 г. се проведе международна конференция на тема
„Националната съдебна система като част от Европейския правов ред.
Детското правораздаване-предизвикателства и възможни решения“.
Участие взе членът на съвета Албена Пискова.
15. На 25.04.2018 г. се състоя представяне на Доклад на Българския
хелзинкски комитет с акценти върху състоянието на правата на жените в
България и насилието срещу тях, евикция и разрушаване на единствените
жилища на стотици хора. Участие взе членът на съвета Нели Виодорова.
16. На 25.04.2018 г. се състоя финалната церемония на конкурса
„Юрист на годината“, организиран за десета година от „Правен свят“.
17. На 8 и 9.05.2018 г. се проведе международна научна
конференция, посветена на 50-годишнината от влизане в сила на НК 1968
г. на тема: „Съвременни предизвикателства пред наказателното
законодателство“. Участие взеха председателят на съвета Ралица
Негенцова, която направи и приветствие към конференцията и зам.
председателят Людмил Рангелов.
18. На 11.05.2018 г. се състоя представянето на книгата „Атентатът
срещу папата“ на Джузепе Консуло пред препълнената Конферентната
зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Университетското издателство, с помощта и на Висшия адвокатски съвет,
направиха възможна появата на книгата —един увлекателен разказ, но и
ценно свидетелство за усилията по защитата на тримата българи, обвинени
по делото за покушението срещу папа Йоан Павел Втори на 13 май 1981
година.
Участие взеха председателят Ралица Негенцова и заместникпредседателят Людмил Рангелов. Бе връчена и дарителска грамота на
Висшия адвокатски съвет.
19. На 12.05.2018 г. в залата на АК Стара Загора се проведе обучение
на тема: „Особености на адвокатската защита и представителство по
видове семейни дела с международен елемент“, която тема е част от
изпълнение на услугата по дейност 3 „Разработване на квалификационни
програми“ за обучение и обучение на адвокати“ по проект с наименование
„Стратегически реформи в НБПП“, който има за основна цел да допринесе
за утвърждаване на принципите на върховенството на закона, защита
правата на човека, достъпът до правосъдие и хуманността на правосъдието
чрез усъвършенстване на системите за наблюдение и оценка на качеството

на предлаганата правна помощ и облекчаване на достъпа до първична
правна помощ. Участие взе заместник-председателят Атанас Стоянов.
20. На 14.05.2018 г. се състоя честване на 25 годишнината от
създаването на Банкер - участие взе заместник-председателят Людмил
Рангелов
21. На 18.05.2018 г. международна конференция „Основни
предизвикателства и тенденции в областта на производствата по
несъстоятелност, преструктуриране и освобождаване от дълг“,
организирана в рамките на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз. Участва членът на съвета Валя Гигова.
22. На 29.05.2018 г. - Агенция по Вписванията, участие в дискусия
на тема по Дейност 1 - „Привеждане на подзаконовата уредба и
вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в
областта на е-управление“ по проект „Надграждане на Имотния регистър
за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни еуслуги”. Участие взеха Ралица Негенцова, Стефка Въжарова, Емил Ядков,
Веселка Коева, Красимир Недев
23. От 31.05 до 3.06.2018 г. се проведоха „Дни на адвокатите“ в СОК
Камчия, организирани съвместно с Центъра за обучение на адвокати
„Кръстю Цончев“.
24. На 5.06.2018 г. председателят на съвета Ралица Негенцова взе
участие в международната конференция, организирана от президента на Р
България Румен Радев по „Европейски практики и възможности за
противодействие на корупцията“ с участие на лектори от страни членки на
Европейския съюз
25. На 06.06.2018 г. членът на съвета Веселка Коева взе участие в
Семинар на тема: Предизвикателствата пред правните професии в ЕС“,
организиран от НБУ, департамент „Право“ в рамките на проект „Европа в
моята професия“ на Българската асоциация за европейски изследвания
26. На 20.06.2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя
тържествено представяне на книгата на адв. Христо Христев „Вътрешен
пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз“.
Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Висшия адвокатски съвет.
Участие в представянето взеха председателят на съвета Ралица Негенцова
и заместник-председателят Людмил Рангелов.
27. На 3.07.2018 г. се състоя представянето на книгата на колегата
Иван Стойнев Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС Том 1
„Антикартелно право“. Участие взе зам. председателят Людмил Рангелов
28. На 6.07.2018 г. в СЮБ се проведе кръгла маса по проблемите на
имотния регистър в България, организирана от Министерство на
правосъдието, Агенцията по вписванията, Агенция по геодезия,
картография и кадастър, Съюзът на юристите в България, Нотариалната
камара и Българската асоциация на съдиите по вписванията.

29. Ha 12.07.2018 г. честване годишнината от приемане на сега
действащата Конституция на България
30. На 04.09.2018 г. председателят на Висшия адвокатски съвет
Ралица Негенцова, заместник-председателят Людмил Рангелов и главният
секретар Стефка Въжарова присъстваха на честване на 89-годишният
юбилей на адвокат Лъчезар Тодоров, заместник-председател на
Централния съвет на адвокатурата в периода от 1977 до 1991 г., член на
ВАдвС.
31. На 25.09.2018 г. се проведе тържествена церемония по повод
Откриване на академичната 2018/2019 г. в Югозападния университет
„Неофит Рилски“. Участие взе членът на ВАдвС Емил Ядков. Беше
поднесен венец от името на съвета.
32. На 3.10.2018 г. бе представен бр. 17 на Юридически барометър с
тема: „Институтът на произхода“. Присъстваха председателят Ралица
Негенцова, заместник-председателят Атанас Стоянов, главният секретар
Стефка Въжарова и членът на съвета Валя Гигова.
33. На 11.10.2018 г. Българският хелзинкски комитет (БХК)
организира работна среща, посветена на правото на достъп до адвокат и
правна помощ по време на полицейското задържане. Участие ще вземе
заместник-председателят Людмил Рангелов.
34. На 22.10.2018 г. се състоя „Национална конференция „Правата и
интересите на детето при родителски конфликти и родителско
отчуждение“ организирана от Сдружение „В името на децата на България,
Апелативен съд Варна, СЮБ, и Фондация „Жени за красива Варна“ и под
патронажа на Омбудсмана на РБългария.
35. На 23.10.2018 г. се проведе представяне на книгата на проф.
Кристиян Таков в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски“. Участие взеха
председателят на съвета Ралица Негенцова и членът на съвета Валя Гигова
36. На 24.10.2018 г. - Трети конгрес на българските нотариуси и 20годишнината на Нотариалната камара. Участие взе председателят на съвета
Ралица Негенцова, която отправи поздравление и връчи почетният плакет
на ВАдвС
35. На 24.10.2018 г. се проведе научна конференция „Традиции и
развитие на законодателството в сферата на икономиката, организирана по
повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс. Участие взе
зам. председателят Людмил Рангелов, който поздрави участниците.
36. От 16-18.11.2018 г. Асоциацията на жените адвокатки- София,
съвместно с Асоциацията на жените юристи в Италия, секция Милано,
Миланската адвокатска колегия, Комитет по равнопоставеност към
Миланската адвокатска колегия, Фондация Джендър алтернативи и
Пловдивската адвокатска колегия организират българо-италиански
експертен форум на тема: „Адвокати срещу насилието“. Участие взеха

членовете на съвета Албена Пискова, Валентина Адиркова и Нели
Виодорова.
37. На 27.11.2018 г. се състоя заседание на Съвета по прилагане на
Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната
система, в което участие взе заместник-председателят Людмил Рангелов.
38. На 7.12.2018 г. международна научна конференция на тема:
„Сигурност и икономика в несигурния свят“ с участие на представители от
девет страни. Участие взе членът на съвета Албена Пискова.
39. На 10.12.2018 г. се състоя среща по проект „Насърчаване
използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на
спорове“, който се финансира от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Като цяло в резултат на добрите ни контакти с неправителствените
организации получаваме много благородни жестове, включително ценна
литература за библиотеките на адвокатските колегии. Това е една
традиция, която продължи и понастоящем.

XXIII. СПИСАНИЕ „АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД”
Списание „Адвокатски преглед“, издавано от Висшия адвокатски
съвет, се ползва с авторитет и признание поради високото си научно и
информационно равнище. То представлява интерес не само за адвокатите,
но и за широка читателска аудитория - за научните работници, съдиите,
прокурорите, следователите, нотариусите, съдебните изпълнители,
стажантите, студентите и т. н. От възстановяването му през 1999 г. до днес
списанието се получава безплатно от адвокатите и се разпространява в
съда, прокуратурата, Конституционния съд на Република България,
Висшия съдебен съвет, университетите и в редица библиотеки в страната.
От 2002 г. списанието може да се намери на сайта на Висшия адвокатски
съвет.
През отчетния период редакционната колегия продължи да работи в
същия състав - Даниела Доковска - главен редактор, Васил Начков, Ели
Христова и Ина Лулчева.
В списанието сътрудничат адвокати от различни колегии, научни
работници, съдии и юристи от различни специалности. През 2018 г.
авторски материали са публикували адвокати от Велико Търново,
Пловдив, Русе и София, съдии от Софийския районен съд, Районния съд Ихтиман, Софийския градски съд и Върховния административен съд. През
последните години все по-често се поместват материали и на чужди
автори. Нараства броят на хабилитираните автори - професори, доценти,
доктори по право. Редица научни трудове се позовават на публикации в сп.
„Адвокатски преглед“.

Списанието публикува значими решения на Европейския съд по
правата на човека в Страсбург не само срещу България, но и срещу други
държави. Публикуват се и редица материали по европейско право.
На страниците на списанието намират място статии, рецензии,
критичен преглед на съдебната практика, обзорни материали за
публикациите в правните списания, информация за новопостъпилите книги
в библиотека „Петко Добчев“ на Висшия адвокатски съвет и т. н. Редовно
се публикуват тестовете и казусите от изпитите за адвокати и младши
адвокати, провеждани от Висшия адвокатски съвет. Във всяка последна
книжка за годината може да се види годишното съдържание на
списанието, а във всяка първа книжка се отбелязват предстоящите важни
годишнини за следващата календарна година. Научно-приложният стил на
списанието е на много високо ниво.
Висшият адвокатски съвет изказва сърдечна благодарност на
редакционната колегия и на авторите на списание „Адвокатски преглед“,
които поднасят на нашите читатели стойностни и качествени научни
четива.
Благодарим на хората, които поддържаха високото равнище на
списанието пред 2018 година - д-р Ангел Шопов, д-р Благой Златанов, д-р
Боян Бележков, Валентин Брайков, Васил Александров, Васил Т. Василев,
Вергиния Мичева, Галя Вълкова, Гейбриъл Ричърд, проф. Джереми
Макбрайд, Ивайло Костов, проф. д-р Иван Тодоров, д-р Иванка Иванова,
Изабела Петкова, Йорданка Иванова, доц. д-р Константин Танев, д-р
Красимир Кънев, доц. д-р Маргарит Ганев, Маргрит Лент Паркър, Мария
Дончева, Мария Маркова, Мария Шаркова, Марк Фог, Николай Генчев,
Пламен Христозов, Радослава Йорданова, Райна Георгиева-Толкингтън,
Ричърд Л. Гейбриъл, Румен Ненков, Соня Янкулова, Сузан Руфат, проф. др Симеон Тасев, доц. д-р Станислав Костов, Христо Райчев.
XXIV.
ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКА „ПЕТКО
ДОБЧЕВ” КЪМ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И НА ФИЛИАЛА
НА
БИБЛИОТЕКА
„ПЕТКО
ДОБЧЕВ”
КЪМ
ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01-2018 - 31.12.2018 г.
През отчетния период за фонд „Попълване на библиотечен фонд и
абонамент” са отпуснати средства, които са реализирани за закупуване на
книги, годишен абонамент за периодични издания и за правноинформационни продукти, както и за абонаментно поддържане на 3
модула на библиотечно-информационната система Е-lib. Тази година
библиотеката и филиалът бяха абонирани само за правно-информационния
софтуер „Лакорда“ и не се поднови абонамента за модулите на „Апис“ и
„Сиела“. Абонаментно се поддържат следните три модул на E-lib:
„Електронен каталог - книги“, „Аналитично описание на статии“ и
„Обслужване на читатели“.

В библиотеката постъпиха дарения от частни лица и държавни
институции на стойност 1457 лв.
Дарители на Библиотека „Петко Добчев” през изтеклата година бяха:
адв. Ралица Негенцова, адв. Даниела Доковска, адв. Валя Гигова, Светлана
Атанасова, адв. Христо Христев, нотариус Красимир Спасов, адв. Снежана
Христова, проф. Атанас Семов, адв. Гаврил Благоев
Адвокатска колегия - Ямбол, Български институт за правни
инициативи, Български Хелзинкски комитет, Юридически факултет на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Център за обучение на
адвокати „Кръстю Цончев“, Университетско издателство „Св. Климент
Охридски“, Институт „Отворено общество“, Национален институт на
правосъдието, Съюз на съдиите в България.
Благодарение на текущото комплектуване на фонда на библиотеката
и постъпилите дарени, библиотечният книжен фонд нарасна с 243 тома и в
края на 2018 г. наброява 9387 тома, като не се пренебрегва
комплектуването на фонда и с чуждоезикова литература. През
изминалата година не са правени отчисления от фонда на библиотеката.
Книгите, попълнили фонда на библиотеката през годината са от
следните издателства: ИК „Труд и право“, „Сиела“, „Сиби“, „Нова звезда“,
УИ „Св. Климент Охридски“, Комисия за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби, „ЦОА „Кр. Цончев“, Център за
изследване на демокрацията, УИ „Климент Охридски“, Московско
издателство
„Юрайт“, Московско
издателство
„Юстицинформ“,
„Просвета“, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, Издателски
комплекс - УНСС, ИК „Проф. Петко Венедиков“, „Изток-Запад“,
„Мартине“, „Алианс Принт“, „Фабер“, „Абагар“, Институт „Отворено
общество“, „Фабрика за книги“, ИК „Зип“.
Библиотеката бе абонирана за „Държавен вестник”, а всички
останали периодични издания се получават във Филиала на Библиотеката.
Библиотеката работи с един доставчик - „Доби прес”.
В библиотеката са регистрирани 711 читатели, които ползват както
основната библиотека на ул. „Калоян“ № 1а, така и филиала.
На разположение на читателите са три каталога, по които те биха
могли да издирват търсената от тях литература: Систематичен каталог по
отрасли на правото, Азбучен каталог на авторите и Азбучен каталог на
заглавията.
Ежегодно актуализираните каталози са достъпни и чрез интернетстраницата на Висшия адвокатски съвет, като по този начин всеки
заинтересован би могъл да направи необходимата справка за търсената от
него литература.

Информация за новопостъпилите книги във фонда на Библиотеката
може да се види във всеки брой на списание „Адвокатски преглед” в
рубриката „Правна книжнина”.
Филиалът на Библиотека „Петко Добчев” при Висшия адвокатски
съвет и през отчетния период комплектува и предоставя за ползване
всички правни периодични издания: „Държавен вестник”,
„Административно правосъдие”, „Български законник”, „Правна мисъл”,
„Съвременно право”, „Търговско право”, „Юридически свят”, „Общество и
право”, „Европейски правен преглед”. В библиотеката постъпват като
дарение следните периодични издания на ИК „Труд”: „Търговско и
облигационно право; „Собственост и право; „Труд и право; „Счетоводство,
данъци и право” на обща стойност 672,00 лв.
За съжаление и през отчетния период срещаме трудност при
редовното получаване на „Бюлетина на Върховния касационен съд”, както
и с „Административно правосъдие“, от който не е отпечатан нито един
брой за 2018 г.
Във Филиала продължава поддържането и попълването на
електронния каталог на аналитично разработените периодични издания,
който нарасна с 869 описания и общият брой на материалите, публикувани
в периодичните издания достигна 9126 записа.
Към края на 2018 г. фондът на Филиала на Библиотека „Петко
Добчев” при Висшия адвокатски съвет наброява 1558 тома. Във филиала са
постъпили дарения на книги, списания, периодика от частни лица и
институции на стойност 919,50 лв. Дарители са: адвокат Даниела
Доковска, адвокат Г. Благоев, адвокат А. Семов; адвокат Христо Христев;
институции - Институт „Отворено общество”; Съюз на юристите в
България; Български институт за правна инициатива; ЦОА „Кръстю
Ц ончев” .

Уважаеми колеги,
Настоящият състав на съвета е на мнение, че има още задачи за
изпълнение с оглед на поставената пред нас дългосрочната програма за
модернизиране на българската адвокатура. Основните направления в тази
насока са:
а) дейности, свързани с възможността Висшият адвокатски съвет да
сезира Конституционния съд с искане за установяване на
противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи
на гражданите;
б) работа по внасяне и приемане от НС на ЗИД на Закона за
адвокатурата;
в) задълбочаване на взаимоотношенията между Висшия адвокатски
съвет и адвокатските съвети, в т.ч.;

г) борбата с нелоялната конкуренция, в т.ч.;
д) повишаване на квалификацията на адвокатите;
е) утвърждаване и разширяване на „Е-адвокатура“;
ж) реализация на Комуникационна стратегия на българската
адвокатура;
з) разширяване на обхвата на международната дейност.
От името на Висшия адвокатски съвет и лично от свое име искам
още веднъж да благодаря на всички адвокатски съвети за ползотворното ни
съвместна работа.
Надявам се Висшият адвокатски съвет и отделните адвокатски
колегии да доразвият съвместната си работа за постигане на общата ни цел
издигане престижа на българската адвокатура.
Желая на всички здраве, професионални успехи и сили през
следващата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:
Ралица Негенцова

