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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
СКЪПИ КОЛЕГИ,  

   
На днешното отчетно събрание ще бъде направен отчет на 

извършеното от Висшия адвокатски съвет през третата година от мандата. 
Верни на създадената традиция, отчетният доклад беше своевременно 
публикуван с цел познаване на извършеното при провеждане на 
дискусиите. 

Благодаря на всички адвокатски съвети, на органите на българската 
адвокатура и на онези колеги адвокати, с които работихме съвместно за 
отстояване принципите на българската адвокатура.  
 
 I. ВСТЪПЛЕНИЕ 
 1. По данни на адвокатските съвети към датата на публикуване в 
„Държавен вестник“ адвокатите в България са 13880. От тях 6415 са мъже 
и 7010 – жени. Общата бройка включва 455 младши адвокати, от които 193 
мъже и 262 жени. 

Адвокатите от страната са разпределени между 27-те колегии. Най-
голяма е Софийската адвокатска колегия – 6097 адвокати, на второ място е 
Пловдивската адвокатска колегия с 1254 адвокати, а на трето – 
Варненската адвокатска колегия с 1125 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 
31.12.2019 г. (след проведената есенна изпитна сесия за адвокати и младши 
адвокати) са 13825, включително 528 младши адвокати и 82 чуждестранни 
адвокати.  

В сравнение с предходната година броят на адвокатите в страната 
запазва известна стабилност. 
 

 2. В Единния регистър на чуждестранните адвокати са вписани общо 
82 адвокати от 13 държави членки на Европейския съюз, както следва: 
от Федерална република Германия – 17; 
от Република Гърция – 18; 
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; 
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от Република Полша – 1; 
от Република Франция – 4; 
от Кралство Белгия – 2.  

Така общият брой на чуждестранните адвокати е намалял за 
изминалата година с 1 човек, като е бил вписан 1 адвокат от Франция, и са 
отписани 2 адвокати – 1 от Германия и 1 от Франция. 

От чуждестранните адвокати 60 колеги са мъже (73.17%) и 22 
(26.83%) са жени. 

За отчетния период е постъпило 1 искане до председателя на Висшия 
адвокатски съвет по реда на чл. 11, чл. 12 във вр. с чл. 10, ал. 4 от Закона за 
адвокатурата (ЗА), по което има постановено решение от председателя на 
съвета за отказ да бъде допуснат чуждестранния адвокат да представлява 
клиент пред българския съд поради липса на условия за взаимност. 

Във връзка с финализирането на процедурата по напускането на 
Обединеното кралство на Европейския съюз предстои през следващия 
отчетен период да бъде разгледан статута на 10-те чуждестранни адвокати, 
установили се в България по реда на Директива 98/5 ЕО. Очаква се Съвета 
на адвокатурите и правните общества в Европа (ССВЕ) да договори общо 
решение за всички държави с цел избягване на различно третиране. 

 
 
 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 бяха направени две искания за обявяване на 
противоконституционност на разпоредби на закони от Висшия адвокатски 
съвет на основание чл. 150, ал. 4 от Конституцията: 

 = за обявяване противоконституционност на § 50 от ПЗР на Закон 
за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 
облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) в частта, с която се създава ново 
изречение второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците, като 
противоречащо на чл. 4, чл. 16 във вр. с чл. 48, ал. 1, чл. 31, ал. 3 и 4 и чл. 
56 от Конституцията на Република България. 

Проектът на искането бе изготвен от адв. Любомир Владикин. 
По искането е образувано к. д. № 4/2019 г. 
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= на разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от Закона за данъка върху 
добавената стойност. 

Проектът на искането бе изготвен от адв. Тодор Табаков. 
По искането е образувано к. д. № 4/2019 г. 
Създадената към Висшия адвокатски съвет Комисия по правните 

въпроси има задължения в няколко насоки: 
 а) да обсъжда предложенията за сезиране на Конституционния съд, 

и да се произнася по становищата, които Конституционният съд е поискал 
по вече внесените предложения.  

б) да разглежда и изготвя предложенията и становищата по 
тълкувателните дела,  

в) да изготвя становища 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 „Наказателно право и процес“ – адв. Милен Ралчев; 
секция „Гражданско право и граждански процес“ – адв. Валя Гигова; 
секция „Конституционно право“ – адв. д-р Сибила Игнатова; секция 
„Търговско право и процес“ – адв. Любомир Денев; секция 
„Международно и европейско право“ – адв. доц. Боряна Мусева.  

След направен анализ и, съобразявайки се с натовареността на 
отделните секции, по решение на Висшия адвокатски съвет секция 
„Административно право и административен процес“ и секция 
„Финансово и данъчно право и процес“ бяха обединени в една секция 
„Административно, данъчно и финансово право и процеси“ с ръководител 
адв. Тодор Табаков, а секция „Търговско право“ бе присъединена към 
секция „Гражданско право и процес“. 

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 Висшия адвокатски съвет за запознаване и евентуално 
становище и се разглежда на първото заседание на съвета, на което се 
взема решение.  

В повечето случаи ръководителите на секции сами пишат 
становищата.  

Висшият адвокатски съвет взе решения да бъдат сключени 
граждански договори с експертите Румен Ненков и Симона Велева, които 
да подпомагат работата на Комисията по правни въпроси. 

Въведена бе практиката на членовете на съвета всяка седмица да 
бъдат изпращани внесените в Народното събрание законопроекти, както и 
тези качени на Портала за обществени консултации към Министерския 
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съвет. Експертът Симона Велева прави кратък преглед на законопроектите, 
като отбелязва кои според нея са важни в дейността на адвокатурата. 
Ръководителите на секции също така дават вижданията си по 
законопроекти, свързани с компетентността на съответната секция. 

Комисията по правни въпроси, правейки анализ на дейността 
установи, че: 

        1. По исканията, адресирани до ВАС, за упражняване на 
правомощията по чл. 150, ал. 4 от КРБ. 

 Преобладаващата част от исканията, макар и формулирани като 
искания за противоконституционност, са оплаквания за неправилно 
приложение на законови разпоредби или несъгласие със законодателната 
уредба. Това налага експертите да прегледат съответния сигнал и да 
извличат от съдържанието му евентуални основания за 
противоконституционност на конкретни текстове, непосочени от самия 
молител.  
 2. По исканията за сезиране на върховните съдилища (ВКС и ВАС) 
за издаване на тълкувателни решения: 
 Проблемите са идентични – неясни искания и най-често направени 
оплаквания от конкретни съдебни решения 
 3. Относно списъка с експертите и качеството на даваните 
становища: 
 Проблемът с намиране на експерти, които могат да дадат 
компетентно становище, което да съответства на статута на ВАдвС, 
продължава. 
 ВАС не може да си позволи даване на повърхностни и бланкетни 
становища, затова бяха предприети действия  за актуализиране  на списъка 
с експерти на Комисията по правни въпроси към ВАС. 
 С оглед обстоятелството, че становищата се пишат про боно 
експертите бяха стимулирани с покани за участие в националните 
конференции на българската адвокатура, както и в организираните от 
ВАдвС конференции, семинари и кръгли маси. 

 Комисията по правни въпроси взе решение   всяко тримесечие 
ръководителите на секции да организират срещи с експертите за обмяна на 
идеи и виждания във връзка с дейността, както и да изготвят примерни 
образци за даване на становища по тълкувателни дела, по конституционни 
дела и искания на ВАС до КС, отправени на основание чл. 150, ал. 4 от 
КРБ, за да се постигне поне минимален стандарт относно това какво следва 
да съдържа становището. 

В изпълнение на решение на КПВ, взето на разширено заседание, 
бяха включени нови експерти: Николай Лазаров – административно право 
и процес; Любка Ценова – финансово право; Бойко Братанов – финансово 
право; Росен Карадимов – гражданско и търговско право и Милен Райков – 
финансово, административно и търговско право.  
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Правомощията, които има Висшият адвокатски съвет, както по чл. 
150, ал. 4 от Конституцията на Република България, така и по чл. 122, ал. 1, 
т. 11 и 12 от ЗА не могат да бъдат изпълнени без участието на всички 
адвокати. Ние сме тези, които имаме непосредствени впечатления от 
проблемите и следва да съдействаме и да се борим за отстраняването им.. 

Благодаря на всички, които отделиха от времето си и направиха 
своите предложения, които Комисията по правни въпроси и Висшият 
адвокатски съвет разглеждат. 

 
A. През отчетния период постъпиха 40 броя предложения за 

разглеждане от Комисията, като някои от тях бяха допълнения към вече 
постъпили предложения. Те се вписват в специален регистър. При 
разглеждането на постъпилите предложения, искания и сигнали 
резултатите са както следва: 

 
1. На 07.01.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. № 8/03.01.2019 г. от адв. Атанас Атанасов във връзка с прилагането 
на Закона за кооперациите. 

  Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова, разгледано на 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 14.06.2019 г. и бе взето Решение 
№ 1926, с което предложението на адв. Атанас Атанасов бе оставено без 
уважение, като неоснователно. 

 
2. На 14.01.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане от 
Директора на Българския хелзинкски комитет - адв. Адела Качаунова за 
сезиране на КС на РБ за установяване противоконституционност на 
разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците. 
 Искането бе присъединено към преписката по молбата на адв. Асен 
Георгиев и други относно противоконституционност на чл. 10, ал. 1 от 
Закона за митниците. 
 След взето решение на Висшия адвокатски съвет бе изготвено и 
внесено искане от името на ВАдвС на основание чл.150, ал. 4 от КРБ до 
Конституционния съд. Образувано е к. д. № 4/2019 г. на КС на РБ. 
 
3. На 18.01.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. № 221/18.01.2019 г. от адв. Симеон Валентинов Стойчев за сезиране 
на КС на РБ във връзка с чл. 109 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). 
 Становище бе изготвено от адв. Любомир Владикин и бе внесено за 
разглеждане на заседанието на Висшия адвокатски съвет на 15.03.2019 г. 
Беше взето Решение № 1703, с което искането се изпрати на ръководителя 
на секция „Конституционно право“ – г-жа Сибила Игнатова. 
 С Решение № 1813 от 19.04.2019 г. на Висшия адвокатски съвет е 
възложено на Комисията по правни въпроси да бъде изготвено 
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предложение на текст за изменение на разпоредбата на чл. 109 от ЗЗО, с 
мотиви и оценка, във връзка с предлаганите промени в ЗЗО. 
 Материалите са разпределени на адв. Любомир Владикин за 
изпълнение на решението.  
 
4. На 31.01.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба с вх. № 
346/31.01.2019 г. от Радослав Радев по повод твърдяно нарушение на чл. 
13, ал. 2 от КРБ. 
 Становище бе изготвено от г-жа Сибила Игнатова и разгледано на 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 15.03.2019 г.. Беше взето 
Решение № 1704, с което молбата на Радослав Радев бе оставена без 
разглеждане, като недопустима. 
 
5. На 01.02.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба с вх. № 
349/01.02.2019 г. от адв. Красимира Младенова относно сезиране на КС 
на РБ за обявяване противоконституционност на Указ № 266 за 
назначаване на Елена Радкова Шекерлетова за посланик във Федерална 
република Германия. 
 Становище бе изготвено от адв. Сибила Игнатова, разгледано на 
заседанието на Висшия адвокатски съвет на 15.03.2019 г. и беше взето 
Решение № 1705, с което молбата на адв. Красимира Младенова бе 
оставена без разглеждане, като недопустима. 
 
6. На 04.02.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 364/04.02.2019 г. от Ангел Марков относно искове на „Топлофикация – 
Перник“ ЕАД. 
 Становището бе изготвено от адв. Любомир Денев, разгледано на 
заседание на ВАдвС на 31.01.2020 г., и беше взето решение № 2290, с 
което се отклонява искането с оглед съображенията изложени в решението 
на СЕС от 5.12.2019 г. 
  
7. На 11.02.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 495/11.02.2019 г. от сдружение „Солидарност“ Висшият адвокатски 
съвет да направи искане до ВКС за издаване на тълкувателно решение във 
връзка с противоречива практика на районните съдилища по прилагане 
правилата на заповедното производство по реда на ГПК 
 Становище бе изготвено от адв. Александър Тонев, разгледано на 
заседанието на Висшия адвокатски съвет на 14.06.2019 г. и беше взето 
Решение № 1931, според което Висшият адвокатски съвет намира, че не са 
налице основания за упражняване правомощията му по чл. 122, ал. 1 от ЗА 
във връзка с чл. 125 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), тъй като не е 
налице противоречива съдебна практика по формулираните в искането на 
„Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и 
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съдебната система - Солидарност” правни въпроси, нито е налице 
неправилна съдебна практика. 
 
8. На 19.02.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи заявление с 
вх. № 596/19.02.2019 г. от Николай Веселинов Веселинов във връзка с 
разпоредбите на § 49, 59 и 66 от Закона за изменение и допълнение на 
АПК, приет от 44-тото НС на РБ, обн. ДВ, бр.77/18.09.2018 г. 
 Становище бе изготвено от г-жа Сибила Игнатова и г-н Тодор 
Табаков, разгледано на заседанието на Висшия адвокатски съвет на 
17.05.2019 г. и беше взето Решение №1857, с което заявлението на 
Николай Веселинов Веселинов бе отклонено като неоснователно. 
 
9. На 25.02.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. № 649/25.02.2019 г. от адв. Здравко Петров Колев за изменение и 
допълнение на текстове от ЗА и ГПК. 
 Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова, разгледано на 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 15.03.2019 г. и беше взето 
Решение № 1706, с което предложението на адв. Здравко Петров Колев бе 
оставено без уважение, като неоснователно. 
 
10. На 01.03.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба-
обръщение с вх. № 690/01.03.2019 г. от Пламен Парашкевов Йоргов 
относно промени в наказателното законодателство. 
 Становище бе изготвено от адв. Милен Ралчев, разгледано в 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 18.07.2019 г. и беше взето 
Решение № 1950а, според което въпросите, поставени от Пламен 
Парашкевов Йоргов в искането му са от компетентността на Народното 
събрание на Република България, за което г-н Йоргов следва да бъде 
уведомен. 
 
11. На 11.03.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба с вх. 
№758/11.03.2019 г. от Иван Денов за подаване на непряка жалба до 
Конституционния съд на РБ във връзка с отношението родители – деца и 
начина на упражняване на родителските права. 
 Становище бе изготвено от адв. Мариета Димитрова, разгледано на 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 14.06.2019 г. и беше взето 
Решение № 1927, според което Висшият адвокатски съвет следва да 
организира кръгла маса, посветена на отношенията между родители и 
деца, на която да се разгледат въпроси като упражняване на родителски 
права, издръжка, лични отношения с децата, и други проблеми. 
 Тези въпроси бяха дискутирани на организираната с участието на 
ВАдвС правна конференция с международно участие на тема: 
„Българското правосъдие за деца 30 години след Конвенцията за правата 
на детето“. 
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12. На 20.03.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 846/20.03.2019 г. от председателя на Адвокатска колегия - Бургас за 
сезиране на КС на РБ на основание чл. 150, ал. 4 КРБ, във връзка с 
разпоредби от ГПК и АПК. 
 Становище бе изготвено от адв. Тодор Табаков, разгледано в 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 19.04.2019 г. и беше взето 
Решение № 1815, с което се отлага разглеждането на преписката и е 
решено да бъде поискано допълнително мотивирано становище от АК-
Бургас. 
 На изпратеното от ВАдвС писмо все още няма отговор. 
 
13. На 09.04.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи сигнал с вх. 
№1064/09.04.2019 г. от адв. Мариана Вълкова и адв. Огнян Янков 
относно служебното следене от съда за наличието на основания за 
нищожност на правните сделки. 
 Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова, разгледано на 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 14.06.2019 г. и беше взето 
Решение № 1928, с което сигналът от адв. Мариана Вълкова и адв. Огнян 
Янков е уважен и беше изготвено искане до ВКС за произнасяне с 
тълкувателно решение. 

Искането е внесено във ВКС с вх. № 5790/25.06.2019 г. и образувано 
на т. д. №1/2020 г. на ОСГКТК. 
 
14. На 09.04.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи сигнал с вх. 
№1065/09.04.2019 г. от адв. Мариана Вълкова и адв. Огнян Янков 
относно възражението за прихващане от ответника. 
 Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова, разгледано в 
заседанието на Висшия адвокатски съвет на 14.06.2019 г. и беше взето 
Решение № 1929, с което сигналът от адв. Мариана Вълкова и адв. Огнян 
Янков е уважен и беше изготвено искане до ВКС за произнасяне с 
тълкувателно решение. 

Искането е внесено във ВКС с вх. №5791/25.06.2019 г. и образувано 
на т. д. №2/2020 г. на ОСГКТК. 
 
15. На 18.04.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. №1190/18.04.2019 г. от юрк. Атанас Мишев относно противоречива 
съдебна практика по приложението на чл. 436, ал. 4 във вр. с чл. 260, 261 и 
262 от ГПК. 
 Становище бе изготвено от адв. Ивайло Костов, разгледано в 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 10.01.2020 г. и беше взето 
Решение № 2263, с което е възложено на секция „Гражданско право и 
процес“ при Комисията по правни въпроси към ВАдвС да изготви 
предложение за тълкувателно решение, тъй като се установява в 
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действителност наличие на противоречива практика по поставените 
въпроси. 
16. На 04.04.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 1043/04.04.2019 г. от Николай Лалев относно порочна съдебна 
практика, свързана с адвокатското възнаграждение. 
 Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова, разгледано на 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 14.06.2019 г. и беше взето 
Решение № 1930, според което се възлага на експертите към Комисията по 
правни въпроси към ВАдвС да направят анализ на съдебната практика по 
въпроса за отговорността за разноските. 
 След направен анализ от експертите Симона Велева и Румен Ненков 
и обобщаване на практиката, ВАдвС взе решение № 2064/ 13.09.2020 г. да 
бъде изпратен сигнал до ВСС относно незаконосъобразната практика на 
съдилищата при определяне на отговорността за разноски. 
 
17. На 03.06.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 1555/03.06.2019 г. от Инициативен комитет „Горубляне“ относно 
противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за държавната собственост. 
 Становище бе изготвено от Валя Гигова, разгледано в заседание на 
Висшия адвокатски съвет на 10.01.2020 г. и беше взето Решение № 2258, с 
което се отклонява искането. 
 
18. На 11.06.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба с вх. № 
1645/11.06.2019 г. от Теодора Антонова Младенова относно сезиране на 
КС на РБ за установяване противоконституционност на чл. 435, ал. 2 ГПК. 
 Становище бе изготвено адв. Сибила Игнатова, разгледано на 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 18.07.2019 г. и беше взето 
Решение № 1949, според което искането следва да се остави без уважение 
поради липса на основания за сезиране на КС на РБ за установяване на 
противоконституционност на чл. 435, ал. 2 ГПК. 
 
19. На 11.06.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 1650/11.06.2019 г. от инж. Калин Гавраков относно нови текстове в 
Закона за закрила на детето и правилника за прилагането му. 
 Становище бе изготвено от адв. Сибила Игнатова, разгледано на 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 18.07.2019 г. и беше взето 
Решение № 1950, според което при организиране на кръгла маса по 
въпросите на отношенията родители – деца, следва да се съобразят 
наведените доводи от Калин Гавраков по  искане с вх. №1650/11.06.2019 г. 
 Тези въпроси бяха дискутирани на организираната с участието на 
ВАдвС правна конференция с международно участие на тема: 
„Българското правосъдие за деца 30 години след Конвенцията за правата 
на детето“. 
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20. На 28.06.2019 г. във Висшият адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 1753/28.06.2019 г. от адв. Дафинка Стойчева и адв. Цветина 
Стефанова относно сезиране на Общото събрание на съдиите от 
Гражданската колегия на ВКС с предложение за приемане на тълкувателно 
решение по следните въпроси: 

1. Кои са елементите от фактическия състав 
(материалноправните предпоставки) на уволнителното основание 
„закриване на част от предприятие“ - чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. второ 
от КТ? 

2. Кои са критериите, които дефинират понятието 
„самостоятелно обособено звено„ в предприятието на работодателя? 

3. При уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. второ 
от КТ - „закриване на част от предприятие“, длъжен ли е 
работодателят да извърши подбор по реда на чл. 329 КТ, когато в 
друга част (звено) на предприятието на работодателя в същото 
населено място съществуват длъжности със същите или подобни 
трудови функции? 
4. В хипотеза на оспорено уволнение от страна на работник или 
служител (иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ), кой носи тежестта на 
доказване на всички елементи от фактическия състав на 
уволнителното основание „закриване на част от предприятие“? 
  Бяха взети решения за внасяне на предложение за искане за 
допълване предмета на т. д. № 5/2019 г. ОСГК. 
 Предложението бе изготвено от адв. Валя Гигова. 
 
21. На 11.07.2019 г. във Висшият адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 1843/11.07.2019 г. от Наталия Радева относно разпоредби от Закона за 
закрила на детето и Закона за социалните услуги. 
 Поставените въпроси съвпадат с тези по искане с вх. № 
2487/3.10.2019 г., което е отклонено с решение № 2260/10.01.2020 г. 
 
22. На 24.07.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 1947/24.07.2019 г. от Недялка Николова Кабаиванова относно 
разпоредбата на чл. 14, ал. 1 и 2 от НПК.  

Становище бе изготвено от адв. Милен Ралчев. То беше разгледано в 
заседание на 31.01.2020 г. и беше взето Решение № 2291, с което се оставя 
без уважение искането, тъй като не се касае до противоконституционност, 
а до прилагане и тълкуване на закона. 
 
23. На 31.07.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. №1995/31.07.2019 г. от адв. Борислав Вълчев за изменение на 
текстове от ГПК и ЗА. 
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 С Решение № 2259/102020 г. предложението е изпратено на 
работната група към ВАдвС, която е отговорна за изготвянето на 
концепция на нов ЗА. 
 
24. На 06.08.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 2041/06.08.2019 г. от адв. Ивайло Балкански за тълкуване на текст от 
разпоредбата на чл. 8, ал. 2, т. 5 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. 
 Искането бе изпратено до адв. Атанас Стоянов за общо разглеждане 
при изменение на Наредба № 1. 
 
25. На 07.08.2019 г. във Висшият адвокатски съвет постъпи молба с вх. 
№ 2049/07.08.2019 г. от кооперация „Младежка кооперация Ялта“ във 
връзка със сезиране на КС на РБ за установяване на 
противоконституционност на текстове от Закона за изменение и 
допълнение на Закона за защита от шума в околната среда. 

Становище бе изготвено от адв. Сибила Игнатова, разгледано на 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 10.10.2019 г. и беше взето 
Решение № 2091, с което искането е отклонено като неоснователно. 
 
26. На 13.08.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 2069/13.08.2019 г. (обединено с искания  с вх. № 2397/26.09.2019 г. и с 
вх. № 2652/25.10.2019 г.) с приложено допълнение към него от Сдружение 
„Солидарност“ относно издаваните от съдилищата разпореждания по чл. 
418 ГПК.  

Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова, разгледано в заседание 
на Висшия адвокатски съвет на 08.11.2019 г. и беше взето Решение № 
2117, с което се отклонява искането на Сдружение „Солидарност“, тъй 
като същото се отнася до частни казуси на членове на сдружението и не са 
налице основания за намеса на Висшия адвокатски съвет. 
 
27. На 26.08.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. № 2123/13.08.2019 г. от адв. Мариана Вълкова и адв. Огнян Янков 
за тълкуване на разпоредби от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. 

Предложението бе предоставено на адв. Атанас Стоянов – зам.-
председател, за включване при обобщаване на предложенията за 
изменение на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските 
възнаграждения. 
  
28. На 13.09.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. № 2263/13.09.2019 г. от мл. адв. Боян Лимберов за сезиране на ВКС 
с предложение за издаване на тълкувателно решение заедно със съдебна 
практика. 
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Становището бе изготвено от адв. Александър Тонев, който изготви 
проект на предложение за иницииране от ВАдвС на искане за издаване на 
тълкувателно решение от ОСГКТК на ВКС. 

Предложението за искане бе прието с Решение № 2257/10.01.2020 г. 
 

29. На 26.09.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. № 2397/26.09.2019 г. (обединено с предложения с вх. № 
2652/25.10.2019 г. и вх. № 2069/13.08.2019 г.) от Сдружение 
„Солидарност“ относно порочна практика на съдилищата и ЧСИ във 
връзка със заповедното и изпълнителното производство. 

Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова, разгледано в заседание 
на Висшия адвокатски съвет на 08.11.2019 г. и беше взето Решение № 
2117, с което се отклонява искането на Сдружение „Солидарност“, тъй 
като същото се отнася до частни казуси на членове на сдружението и не са 
налице основания за намеса на Висшия адвокатски съвет. 

 
30. На 01.10.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. № 2450/01.10.2019 г. от Бойко Дерменджиев относно текстове от 
ЗДДС. 

Становище бе изготвено от адв. Тодор Табаков, според което е 
налице противоконституционност на разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от 
ЗДДС.  На заседание на ВАдвС беше взето Решение № 2116, с което на 
основание чл. 150, ал. 4 от КРБ да бъде направено искане от ВАдв до 
Конституционния съд за установяване на противоконституционност на чл. 
102, ал. 4 от ЗДДС. 

Искането е заведено в Конституционния съд с вх. № 304/20.11.2019 
г. и образувано к. д. № 14/2019 г. на КС на РБ.  

 
31. На 25.09.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 2379/25.09.2019 г. от адв. Яна Богданова Кузманова относно 
данъчните задължения на адвокатите по ЗДДФЛ и предложение за 
сезиране на КС на РБ. 

Становище бе изготвено от адв. Тодор Табаков, разгледано на 
заседание на Висшия адвокатски съвет на 08.11.2019 г. и беше взето 
Решение № 2118, с което искането е отклонено като неоснователно. 
 
32. На 03.10.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи искане с вх. 
№ 2487/03.10.2019 г. от Сдружение с нестопанска цел „Родители 
обединени за децата“, касаещо Закона за социалните услуги. 

 С решение № 2260/10.01.2020 г. искането бе отклонено. 
 
33. На 16.10.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба с вх. № 
2597/16.10.2019 г. от Стефка Иванова Ангелова относно присъждане на 
разноски в гражданския процес. 
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 По искането работиха г-н Румен Ненков и г-жа Симона Велева – 
експерти към ВАдвС.  
 На базата на изготвения доклад в заседание на Висшия адвокатски 
съвет на 13.09.2019 г. беше взето Решение № 2064, с което да бъде подаден 
сигнал до ВСС относно незаконосъобразната практика на съдилищата при 
определяне на отговорността за разноски. 
 
34. На 24.10.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба с вх. № 
2649/24.10.2019 г. от адв. Николай Лалев относно отказан достъп на 
адвокат до изпълнително дело в нарушение на чл. 31, ал. 1 от ЗА. 
 Беше взето Решение №2120, с което да бъде инициирана и проведена 
среща с Инспектората на Министерството на правосъдието и впоследствие 
с Камарата на частните съдебни изпълнители по въпроса за адвокатските 
пълномощни и предоставяне на възможности да се запознават адвокатите с 
делата, както и по повод Решение № 2 на Съвета на Камарата на ЧСИ, 
взето по Протокол № 202/10.07.2019 г.  
 
35. На 25.10.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. № 2652/25.10.2019 г. (обединено с предложенияс вх. № 
2397/26.09.2019 г. и с вх. № 2069/13.08.2019 г.) от Сдружение 
„Солидарност“ относно порочна практика на районните съдилища във 
връзка със заповедното производство. 

Становище бе изготвено от адв. Валя Гигова, разгледано в заседание 
на Висшия адвокатски съвет на 08.11.2019 г. и беше взето Решение № 
2117, с което се отклонява искането на Сдружение „Солидарност“, тъй 
като същото се отнася до частни казуси на членове на сдружението и не са 
налице основания за намеса на ВАдвС. 
 
36. На 30.10.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. № 2682/30.10.2019 г. от Българска национална федерация по 
металдетектинг с приложени доклади за развитие. 

С решение № 2262/10.01.2020 г. ВАдвС отклони искането, тъй като 
съветът може да взема становища по специализирани законопроекти, но не 
и да изготвя законопроекти. 

 
37. На 31.10.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба с вх. № 
2702/31.10.2019 г. от Стефка Иванова Ангелова относно присъждане на 
разноски в гражданския процес. 
 Становище бе изготвено от адв. Тодор Табаков, което беше 
разгледано в заседание на Висшия адвокатски съвет на 31.01.2020 г. и беше 
взето решение № 2296, с което се отклонява искането. 
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38. На 07.11.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. № 2775/07.11.2019 г. от адв. Даниела Иванова Генкова-Аладжова 
относно Закона за местните данъци и такси. 

Искането бе изпратено до ръководителя на секция 
„Административно право и финансово и данъчно право и процес“ г-н 
Тодор Табаков. 
 
39.  На 11.11.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи предложение 
с вх. № 2831/11.11.2019 г. от адв. Данчо Стоянов относно т. д. № 1/2019 г. 
ОСК на ВАС и ОСГК на ВКС. 

С решение на съвета № 2261/10.01.2020 г. искането бе оставено без 
разглеждане, тъй като ВАдвС дава становища по тълкувателни дела, но не 
е органът, който се произнася по искания за тълкуване. 
 
40. На 25.11.2019 г. във Висшия адвокатски съвет постъпи молба с вх. № 
2943/25.11.2019 г. от адв. Назми Емин Мустафа относно заеманата 
длъжност „Областен управител“ на област Разград. 

Становището бе изготвено от адв. Милен Ралчев. То бе разгледано в 
заседание на 31.01.2020 г. и беше взето Решение № 2292, с което се 
отклонява искането, тъй като ВАдвС не разполага с правомощие да 
извършва проверка дали централните и териториалните органи на 
изпълнителната власт отговарят на изискванията за заеманата от тях 
длъжност. 

 
Б. Решения на Висшия адвокатски съвет по преписки на 

Комисията по правни въпроси от 2018 г. 
 1. По предложение с вх. № 1301/04.06.2018 г. от адв. Ясен 
Даниелов Кръстев за отправяне на искане по чл. 126 от ЗСВ във връзка с 
разпоредбите на Глава четвърта, чл. 20, ал. 5 и ал. 6 от ЗА, Висшият 
адвокатски съвет на свое заседание на 18.01.2019 г. взе Решение № 1550 
предложението да бъде изпратено за обсъждане на работната група по 
ЗИД на Закона за адвокатурата. 
 2. По предложение с вх. № 2742/06.12.2018 г. от адв. Димитър 
Караниколов във връзка с изменение на чл. 290, ал. 1 ГПК, Висшият 
адвокатски съвет на свое заседание на 18.01.2019 г. взе Решение № 1551, 
че по исканес  вх. № 2742/6.12.2018 г. от адв. Димитър Николов не са 
налице основания за искане изменение на чл. 290, ал. 1 от ГПК. 
 3. По 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 (ЗМВР), 
Висшият адвокатски съвет на заседание, проведено на 18.01.2019 г. взе 
Решение № 1552, че не са налице основания за упражняване 
правомощията му по чл. 150, ал. 4 от Конституцията на Република 
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България по искането на Ненко Цацаров за установяване на 
противоконституционност на чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗМВР. 

4. По молба с вх. № 2621/19.11.2018 г. от адв. Асен Георгиев и 
други относно сезиране на КС на РБ за обявяване на 
противоконституционност на разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за 
митниците (обединена с преписка от 14.01.2019 г. на А. Качаунова), 
Висшият адвокатски съвет на заседание, проведено на 18.01.2019 г. взе 
Решение № 1553 да бъде изготвено искане по чл. 150, ал. 4 от 
Конституцията на Република България за обявяване на  
противоконституционност на разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за 
митниците. 

Искането е внесено за разглеждане в конституционния съд. 
5. По искане с вх. № 916/13.04.2018 г. за становище от адв. Николай 

Хаджигенов от САК, засягащо практиката на съдилищата при 
процесуално представителство от юрисконсулти, Висшият адвокатски 
съвет на заседание, проведено на 08.11.2019 г. взе Решение № 2121: 

Приема становището на ръководителя на Секция 
„Административно право и административен процес” при Комисията по 
правни въпроси към Висшия адвокатски съвет, направено по искане на 
адв. Николай Хаджигенов, вх. №916/10.04.2018 г., и изпраща на адв. 
Хаджигенов изразеното становище. 

6. По молба с вх. № 723/15.03.2018 г. на Добромир Симеонов 
Добрев относно искане за приемане на тълкувателно решение от ВКС по 
чл. 303, ал. 1 от ГПК, Висшият адвокатски съвет на заседание, проведено 
на 18.01.2019 г. взе Решение № 1555, с което оставя без уважение 
молбата с вх. № 723/15.03.2018 г. на Добромир Симеонов Добрев относно 
искане за приемане на тълкувателно решение от ВКС по чл. 303, ал. 1 от 
ГПК, тъй като не е налице противоречива практика, а има и издадено 
вече тълкувателно решение по поставения въпрос. 

7. По сигнал с вх. № 2685/28.11.2018 г. от Чавдар Радионов 
Маринов във връзка с проблеми при правораздаване при дела за 
родителски права, Висшият адвокатски съвет на заседание, проведено на 
18.01.2019 г. взе Решение № 1556 във връзка с проблеми при 
правораздаване при дела за родителски права да бъде възложено на 
експерт изготвянето на становище за съответствие на националното 
законодателство с международноправните норми в сферата на 
предоставяне на родителски права. 

Поставените въпроси бяха предмет на обсъждане на организираната 
с участието на ВАдвС правна конференция с международно участие на 
тема: „Българското правосъдие за деца 30 години след Конвенцията за 
правата на детето“. 

8. По искане с вх. № 935/13.04.2018 г. на адв. Владислав Янев, за 
упражняване правомощието на Висшия адвокатски съвет по чл. 150, ал. 4 
от КРБ, а също така и за преюдициално запитване на основание чл. 267 от 
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Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Висшият 
адвокатски съвет на заседание, проведено на 18.01.2019 г. взе Решение № 
1557, че не са налице основанията за упражняване правомощията на 
Висшия адвокатски съвет в тази насока. 

9. По обединени искания с вх. № 1345/2018 г. и № 2453/2018 г. от 
сдружение „Солидарност” на основание чл. 150, ал. 4 от КРБ с искане за 
обявяване на противоконституционност на разпоредби от ЗА, Висшият 
адвокатски съвет на заседание, проведено на 18.01.2019 г. взе Решение № 
1558, според което не са налице основания за упражняване на 
правомощията по чл. 150, ал. 4 от Закона за адвокатурата и да иска 
противоконституционност на тези разпоредби. 

10. По предложение с вх. № 365/05.02.2018 г. от Стоян Ставру, Делян 
Недев и Димитър Илиев относно Закона за изменение на Закона за 
собствеността, Висшият адвокатски съвет на заседание, проведено на 
18.01.2019 г. взе Решение № 1559 да бъде възложено на експерти 
изготвянето на становище дали е налице противоконституционност на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и на § 1 от 
Закона за допълнение на Закона за собствеността. 
 Изготвянето на становище дали е налице противоконституционност е 
дадено на експерта адв. Евгения Дашина. 

11. По искане с вх. № 1104/08.05.2018 г. от Сдружение „Бахчи-
Бедечка“ - Стара Загора за сезиране на КС на РБ относно 
противоконституционност на чл. 208 и чл. 215, ал. 6 от ЗУТ, Висшият 
адвокатски съвет на заседание, проведено на 19.04.2019 г. взе Решения № 
1811 и № 1812: 

Възлага на Комисията по правни въпроси към Висшия адвокатски 
съвет изготвянето от името на Висшия адвокатски съвет на искане за 
сезиране на Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 4 от 
Конституцията на Република България за установяване на 
противоконституционност на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ, в частта „за имоти, 
предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – 15 години”. 

Възлага на Комисията по правни въпроси към Висшия адвокатски 
съвет изготвянето от името на Висшия адвокатски съвет на искане за 
сезиране на Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 4 от 
Конституцията на Република България за установяване на 
противоконституционност на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на 
територията. 

Проект на искането е изготвено от адв. Валентина Бакалова и адв. 
Сибила Игнатова и ще бъде разгледано в заседание на съвет . 

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 
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неправилното им приложение. В тези случаи сезираме компетентните 
органи за отстраняване на порочни практики. 

Не малко са случаите, когато се касае не до 
противоконституционност на дадена законова норма, а до неправилно 
тълкуване. 

 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.  

От изложеното по-горе се вижда голямата натовареност на 
Комисията по правни въпроси и разнообразните проблеми, които се 
поставят. Те от своя страна се нуждаят от задълбочено проучване, за да 
може на заседание на ВАдвС да се постави не само проблемът, но и да 
бъде обсъден от различните му гледни точки и да се вземе правилното 
решение. Обсъждането и поставянето на всеки въпрос изисква не само 
време за подготовка на експерта, но и заседателно време за обсъждане и 
решаване на поставените въпроси. 

Благодарение на работата на Комисията по правни въпроси при 
ВАдвС, съветът не само изпълнява задълженията си по ЗА, но нашите 
становища са чакани и търсени от всички институции, пред които ги 
представяме. Това е така, защото всяко едно становище е не само 
задълбочено и мотивирано, но е и обективно , базирано на закона.  

 
 
III. ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ В 

ОБЛАСТТА НА КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВОСЪДИЕ 
 
А. И през отчетния период Висшият адвокатски съвет беше 

конституиран като заинтересована страна по конституционни дела.  
На 15.03.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по к. д. 

№ 15/2018 г. КС на РБ, образувано по искане на Президента на РБ, за 
установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 
 Становището бе изготвено от адв. Тодор Табаков и съгласувано с 
адв. Сибила Игнатова. 

На 11.06.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по к. д. 
№ 3/2019 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана на РБ, за 
установяване на противоконституционност на чл. 14, ал. 2 от Закона за 
регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги. 
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 Становището бе изготвено от адв. Тодор Табаков и съгласувано с 
адв. Сибила Игнатова, като становище бе дадено и от експерта на ВАдвС – 
Симона Велева. 
 
 На 28.06.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по к. д. 
№ 6/2019 г. КС на РБ, образувано по искане на Омбудсмана, за 
установяване на противоконституционност на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 
70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния 
кодекс. 

Становището бе изготвено от адв. Сибила Игнатова. 
 
На 23.08.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по к. д. 

№ 5/2019 г. КС на РБ, образувано по искане на тричленен състав на 
Гражданската колегия на ВКС, за даване на задължително тълкуване на чл. 
151, ал. 2, изречение трето от Конституцията на Република България по 
въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния 
съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с 
еднократно действие?”  

Становището бе изготвено от експерта към Висшия адвокатски съвет 
г-жа Симона Велева. 

 
На 08.11.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по к. д. 

№ 9/2019 г. КС на РБ относно установяване на противоконституционност 
на разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс. 

Проектът на становището бе изготвен от експерта към Висшия 
адвокатски съвет Румен Ненков. 

 
На 08.11.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по к. д. 

№ 13/2019 г. КС на РБ, касаещо установяване на 
противоконституционност на разпоредби от Закона за политическите 
партии и от Изборния кодекс. 
 Проектът на становището бе изготвен от експерта към Висшия 
адвокатски съвет г-н Румен Ненков.  

 
 

 Б. Искания до Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 4 
КРБ. 

На 04.06.2019 г. Висшият адвокатски съвет, на основание чл. 150, ал. 
4 КРБ, внесе искане до KС на РБ, за обявяване на 
противоконституционност на § 50 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) в частта, 
с която се създава ново изречение второ в чл. 10, ал. 1 от Закона за 
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митниците, като противоречащо на чл. 4, чл. 16 във вр. с чл. 48, ал. 1, чл. 
31, ал. 3 и 4 и чл. 56 от Конституцията на Република България. 

Проектът на искането бе изготвен от адв. Любомир Владикин. 
 
На 20.11.2019 г. Висшият адвокатски съвет внесе в Конституционния 

съд искане за установяване на противоконституционност на 
разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от Закона за данъка върху добавената 
стойност. 

Проектът на искането бе изготвен от адв. Тодор Табаков. 
 

 Искам да изкажа сърдечна благодарност на адвокатите Любомир 
Владикин, д-р Сибила Игнатова, Тодор Табаков и на експертите Румен 
Ненков и Симона Велева за високия им професионализъм при изготвянето 
на становищата, давани от Висшия адвокатски съвет по конституционни 
дела. 

 
 
IV. 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 Закона за 
изменение и допълнение на ЗСВ 

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 – заместник-
председателят 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 12 заседания, както следва: 30.01, 26.02, 
22.03, 4.04, 24.04, 9.05, 16.05, 22.05, 29.05, 5.06, 14.06, 24.06, 5.07. 

Дискутираните въпроси са във връзка с атестиране на магистратите,  
за временното отстраняване на магистрат при повдигнато срещу него 
обвинение и др. 

 
2. Дейност на Висшия адвокатски съвет по подготовката на 

Закона за изменение и допълнение на ЗА  
     a) Една от неговите основни насоки на дейността на съвета бе 

свързана с продължаване на работата по изменения в сега действащия ЗА. 
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Работната група в състав: Емил Ядков, Атанас Стоянов, Людмил Рангелов, 
Албена Пискова, Веселка Коева, Христо Христов, Нели Виодорова и 
Димитър Петров проведе през 2019 г. две заседания, които бяха свързани 
отново с постъпили предложения след месец ноември 2018 г., както и с 
необходимостта да се направи обобщения на отново постъпилите във 
Висшия адвокатски съвет многобройни писмени предложения за 
изменение в проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗА, след 
изпращане на писмо на председателя на Висшия адвокатски съвет до 
Адвокатските съвети с изх. № 746/22.03.2019 г., Те бяха внесени за 
разглеждане в заседание, което се проведе на 31.05.2019 г.  

След проведената Национална конференция на българската 
адвокатура в гр. Русе през месец ноември 2018 г., Висшият адвокатски 
съвет одобри съкратен вариант на проект на ЗИД ЗА – първи етап. Този 
съкратен вариант беше изпратен до адвокатските колегии преди Общото 
събрание на адвокатите от страната, проведено на 23.02.2019 г.  

б) На проведеното на 23.02.3019 г. на Общо събрание на адвокатите 
от страната бяха взети две решения, касаещи ЗА, а именно:  

1. Решение, с което се препоръчва на Висшия адвокатски съвет да 
предприеме процедура по изготвяне на нов ЗА и  

2. Решение, съгласно което направените на събранието предложения 
за промени в ЗА, да влязат в новия закон, който ще бъде изготвен.  

в) На 14.03.2019 г. бе проведена работна среща на членовете на 
Висшия адвокатски съвет с председателите на адвокатски колегии в 
страната, на която участие взеха представители на 23 колегии. На срещата 
бяха изразени становища от мнозинството председатели на адвокатски 
съвети, че преди откриване на процедура за изработване на проект на нов 
Закон за адвокатурата, следва да се направи подробен анализ на 
необходимостта от такъв закон и принципите, при които той следва да 
бъде изработен, за да не бъдат злепоставени интересите на адвокатурата 
като цяло. Същевременно бяха изказани становища, подкрепени от голяма 
част от присъстващите на срещата, че е необходимо в спешен порядък да 
се внесе в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение 
на ЗА с най-належащите и приоритетни промени в закона.  

г) На проведеното на 15.03.2019 г. заседание на Висшия адвокатски 
съвет бяха обсъдени решенията на Общото събрание на адвокатите от 
страната, изказванията на делегатите и изразените становища на 
проведената на 14.03.2019 г. работна среща, отнасящи се и до Закона за 
адвокатурата. Въз основа на разискванията беше прието Решение № 1691/ 
15.03.2019 г., съгласно което Висшият адвокатски съвет да изпрати на 
адвокатските колегии в страната приетия от Висшия адвокатски съвет 
пълен проект на Закон за изменение и допълнение на ЗА с всички 
изменени и нови текстове и подготвения, а съгласно Решение № 1333 от 
03.11.2018 г. и съкратения вариант на проекта на Закон за изменение и 
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допълнение на ЗА, включващ приоритетните промени съгласно същото 
решение.  

В изпълнение на Решение № 1691/15.03.2019 г. до всички адвокатски 
съвети бе изпратено писмо с изх. № 746/22.03.2019 г. на председателя на 
Висшия адвокатски съвет с молба да изпратят становищата на 
адвокатските съвети, както и на отделните адвокати по следните два 
въпроса: 1) По кои приоритетни и неотложни въпроси считате, че следва 
да се внесе в Народното събрание проект на ЗИДЗА; 2) Какви са 
вижданията Ви за принципите, въз основа на които следва да се изработи 
нов ЗА.  

В определения срок, а и до 27.05.2019 г. във Висшия адвокатски 
съвет постъпиха тридесет становища на адвокатски съвети, на адвокати и 
адвокатски дружества.  

Същите бяха обсъдени от работната група, която със свой доклад с 
вх. № 1530/30.05.2019 г. направи обобщение и конкретни предложения и 
по двата поставени въпроса. 

д) В заседание, проведено на 31.05.2019 г. Висшият адвокатски съвет 
въз основа на постъпилите становища и доклада на работната група реши, 
че не се налага промяна на Решение № 1333/03.11.2018 г. относно 
приоритетните въпроси, по които следва да бъде внесена първата част от 
промените в Закона за адвокатурата, както и бяха променени редакции на 
чл. 129, ал. 2 и чл. 130 от ЗА, касаещи уеднаквяваме режима за 
дисциплинарна съдимост на членовете на Висшите органи на адвокатурата 
и адвокатите, които не са членове на органите на адвокатурата. 

е) С Решение № 2017/19.07.2019 г. Висшият адвокатски съвет 
възложи на председателя да предприеме необходимите действия за 
осъществяване на законодателна инициатива за внасяне на Проект на 
Закон за изменение и допълнение на ЗА в Народното събрание, както и за 
обсъждането му и гласуването му в пленарна зала. 

Така подготвеният и одобрен от Висшия адвокатски съвет проект на 
Закон за изменение и допълнение на ЗА бе внесен в деловодството на 
Народното събрание на с вх. №  930-00-11/29.07.2019 г. 

На 08.11.2019 г. група народни представители внесоха в 
деловодството на Народното събрание Законопроект за изменение и 
допълнение на ЗА, съдържащ в себе си осем параграфа, като към 
настоящия момент този законопроект все още се намира в Комисията по 
правни въпроси към Народното събрание за разглеждане. 

Още веднъж искам да подчертая, че законопроектът, който беше 
внесен от депутати на 8.11.2019 г. представлява част от това, което беше 
подготвено и депозирано по решение на Висшия адвокатски съвет. 
Преценката е  на народните представители, които считат, че тези промени 
са най належащи на първия етап. 

Висшият адвокатски съвет няма решение и не е внасял втори 
законопроект.  
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Много усилия бяха положени за разглеждане на законопроекта, тъй 
като поставените въпроси са от голяма важност за адвокатурата, особено 
промените в разпоредбата на чл. 36 от ЗА. 

Проявата на бездействие от страна на Народното събрание по 
отношение на ЗА парира не само нормалното развитие на професията ни, 
но поставя в риск и интересите на клиентите ни, защото нашето 
самоуправление все пак се опосредява от законовата рамка, чието 
състояние обаче не е в нашата власт. 

 
3.Дейност на Висшия адвокатски съвет по изготвяне на нов 

Закон за адвокатурата 
Каква бе дейността на Висшия адвокатски съвет в изпълнение на 

Решение № 10 на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено 
на 23.02.2019 г. за предприемане на процедура по изготвяне на нов ЗА. 

   a) Направено искане до адвокатските съвети за тяхното становище 
относно принципите, въз основа на които да бъде изработен новият проект 
на ЗА. Постъпилите предложения бяха обобщени, като с Решение № 
1898/31.05.2019 г. Висшият адвокатски съвет утвърди предложените от 
адвокатските съвети и адвокати принципи, на които да бъде основан 
новият ЗА. 

   б) С решение № 2019/19.07.2019 г. бе открита процедура по 
изготвяне на проект за нов Закон за адвокатурата съгласно решението на 
Общото събрание на адвокатите от страната. 

    в) С решение № 2020/19.07.2019 г. бе формирана комисия, която 
да изготви принципите, на които да се базира проектът на нов ЗА и план за 
действие за изработка на този проект. Комисията е в състав: Валя Гигова – 
председател и членове: Емил Ядков, Таня Градинарова, Валентин Брайков, 
Ценимир Братоев, Кина Чутуркова и Добринка Гърневска. От комисията 
бе освободен по негово желание адв. Валентин Брайков. Същата по 
настояване на ръководителя на комисията бе допълнена с нови членове – 
адвокатите Станислав Костов, Ели Христова, Петър Петров. 

    г) С Р ешение №2030/19.07.2019 г. е създаден и Консултативен 
съвет към Висшия адвокатски съвет във връзка с приемане на концепцията 
за изготвяне на проект на нов ЗА, който се състои от представители на 
всяка адвокатска колегия и представители на юридически лица с 
нестопанска цел на адвокати. 

  
 
V. УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
 
1. Участие в дискусии и работни групи, организирани от 

Президентство, Народното събрание, Министерството на 
правосъдието и други институции 
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Наши представители в работни групи към Министерството на 
правосъдието бяха: 

   - 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 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 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 промени в Семейния кодекс с участието на адв. 
Албена Пискова и адв. Мариeта Димитрова 

  - 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; 

  - 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. 

  - за изработване на проект за изменение и допълнение на 
Търговския закон и относимите подзаконови нормативни актове с цел 
подобряване на рамката на несъстоятелността в България, в която участва 
Валя Гигова;  

  - за изготвяне на законодателни промени в НПК с цел 
регламентация на видеоконферентни връзки и тяхното използване във 
фазите на съдебното и досъдебното производство, вкл. и при 
трансгранично сътрудничество – адв. Людмил Рангелов 
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  - за „Надграждане на имотния регистър за интеграция с 
кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, в която 
участват адвокатите Валя Гигова и Емил Ядков; 

   - за проучване на необходимостта от изменение и допълнение на 
нормативната уредба за медиацията като алтернативна форма на 
извънсъдебно решаване на спорове и при установена необходимост – 
подготовка на проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, 
свързани с института на медиацията – адв. Емил Ядков.  

 Висшият адвокатски съвет изказва сърдечна благодарност на 
колегите Валя Гигова, Добринка Гърневска, Златка Стефанова, Емил 
Ядков, Людмил Рангелов, Ралица Топчиева за задълбоченото им и 
професионално участие в дейността на българската адвокатура в областта 
на законодателството.  

 
   2. Участие в законодателни обсъждания. Становища по 

законопроекти и подзаконови актове 
а) На 27.03.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред 

Комисията по бюджет и финанси към 44-тото НС на РБ относно: 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

банковата несъстоятелност № 954-01-9/26.02.2019 г. 
 Становището бе изготвено от адв. Валя Гигова. 

б) На 14.05.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред 
Комисията по правни въпроси към 44-тото Народно събрание на РБ 
относно: 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния 
кодекс № 954-01-19 от 29. 03. 2019г. с вносител група народни 
представители. 

Становището бе изготвено от адв. Милен Ралчев. 
в) На 21.05.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред 

Министерството на правосъдието относно: 
Предложенията за изменение на ГПК с приемане на нов чл. 426а. 
Проектът на становище бе изготвен от адв. Таня Градинарова. 
г) На 21.06.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред 

Комисията по правни въпроси към 44-тото Народно събрание на РБ 
относно: 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния 
кодекс № 954-01-33 от 15.05.2019 г. с вносител група народни 
представители. 

Становището бе изготвено от експерта към Висшия адвокатски съвет 
– г-н Румен Ненков и съгласувано с адв. Милен Ралчев. 

 
д) На 08.07.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред 

Министерския съвет на РБ относно: 
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Реформата в административно-наказателното производство 
чрез промените в Закона за административните нарушения и 
наказания (ЗАНН). 

Становището бе изготвено адв. Тодор Табаков.  
е) На 16.07.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред 

Комисията по икономическа политика и туризъм към 44-тото Народно 
събрание на РБ относно: 

Проект на Закон за марките и географските означения № 902-01-
29 от 06.06.2019 г. 

Становището бе изготвено от експерта към Висшия адвокатски съвет 
– г-жа Симова Велева и съгласувано с адв. Тодор Табаков. 

ж) На 16.07.2019 г. председателят на Висшия адвокатски съвет внесе 
предложение до Комисията по правни въпроси към 44-тото Народно 
събрание на РБ за допълнение на чл. 55, ал. 6 от Закона за кадастъра и 
имотния регистър. 
 Проектът на предложението бе изготвен от адв. Валя Гигова. 

з) На 27.08.2019 г. председателят на Висшия адвокатски съвет внесе 
сигнал в Министерския съвет на Република България относно 
незаконосъобразна практика на българските консулски представителства в 
чужбина относно заверката на документи. 
 Проектът на предложението бе изготвен от адв. Валя Гигова. 

и) На 18.09.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред 
Комисията по правни въпроси към 44-тото Народно събрание на РБ 
относно: 

Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателно-
процесуалния кодекс и законопроект за изменение и допълнение на 
Наказателния кодекс.  

Становището бе изготвено от експерта към Висшия адвокатски съвет 
г-н Румен Ненков. 

к) На 17.10.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред 
Министерския съвет на РБ, Министерство на финансите и Комисията по 
бюджет и финанси към 44-тото Народно събрание на РБ относно: 

Предложени законодателни промени в областта на 
материалното и процесуалното данъчно законодателство, засягащо 
няколко данъчни закони. 

Становището бе изготвено от адв. Тодор Табаков. 
л) На 21.10.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред 

Патентното ведомство на Република България относно: 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

патентите и регистрацията на полезните модели.  
Становището бе изготвено от адв. Александър Тонев и адв. Валя 

Гигова. 
м) На 14.11.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред 

Гаранционния фонд на Република България относно: 
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Проекта за Методика за определяне размера на обезщетенията 
за имуществени и неимуществени вреди вследствие телесно 
увреждане на пострадало лице и за определяне размера на 
обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено 
лице вследствие смъртта на пострадало лице, изготвен по възлагане 
на Гаранционния фонд. 

Становището бе изготвено от адв. Красимира Иванова и адв. Явор 
Нотев, като са взети предвид бележките и предложенията на адв. Милен 
Ралчев и адв. Траян Конов. 

н) На 20.11.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище пред 
Комисията по правните въпроси към 44-тото НС на РБ относно: 
 Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за 
адвокатурата № 954-01-35/17.05.2019 г. и № 954-01-79/08.11.2019 г. 

Становището бе изготвено от адв. Веселка Коева. 
Висшият адвокатски съвет изказва сърдечна благодарност на 

колегите Александър Тонев, Валя Гигова, Веселка Коева, Красимира 
Иванова, Милен Ралчев, Таня Градинарова, Тодор Табаков, Траян Конов, 
Явор Нотев, както и на експертите Румен Ненков и Симона Велева за 
задълбоченото им и професионално участие в дейността на българската 
адвокатура в областта на законодателството.  

 
3. Анализ на законодателството от страна на Висшия адвокатски 

съвет за 2019 г. 
 През 2019 г. Висшият адвокатски съвет работи за подобряване на 
нивото на работата си във връзка със следеното на законодателния процес. 
Бяха подготвяни ежеседмични доклади на всички проекти на законови и 
подзаконови нормативни актове, внесени в Народното събрание или 
качени в платформата за обществено обсъждане. Аналитичната работа 
започна от месец март, като от тогава до сега са обобщени и подробно 
анализирани общо 115 законопроекта, които биха могли да бъдат от 
интерес за адвокатурата и 51 акта, качени на сайта за обществени 
консултации.  

В по-общ план за цялата 2019 г. в Народното събрание са внесени 
общо 198 законопроекта, като от тях 33, например, са законопроекти за 
ратифициране на международни договори и други, които не са били от 
пряк интерес за адвокатурата. 

От внесените становища по почти всички въпроси становището на 
Висшия адвокатски съвет е възприето напълно или частично, като по част 
от тях предстои произнасяне. 

4. Анализи по отделни теми 
 ВАдвС е изготвил редица анализи, сред които: 
= анализ на проблема с присъждане на разноските и адвокатските 

възнаграждения; 
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= сравнителен анализ как е регламентирана задължителната 
адвокатска защита в другите държави - членки на Европейския съюз;  

= въпросите, свързани с рекламата в другите държави;  
= за правната регламентация на „адвокатската тайна“ и приложение 

на Директивата свързана с мерките за изпиране на пари и др.  
Тези анализи послужиха за основа на мотивите на нашата теза и за 

защита интересите на адвокатурата при промените на ЗМИП, при 
предлагане промените в ЗА, при дефиниране на принципи за нов ЗА и др.  

 
 VI. УЧАСТИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ В 

ТЪЛКУВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА  
 

A. ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД 
 1. Становища по тълкувателни дела на Общото събрание на 
Гражданска колегия  

   a) На 03.01.2019 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 на 
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. 

  б) На 30.10.2019 г. Висшия адвокатски съвет даде становище по т. 
д. № 2/2019 г. ОСГК на ВКС, образувано по разпореждане на 
председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следния 
въпрос: 
 „Допустима ли е молба по реда на ЗЗДН за съдебна защита срещу 
нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на 
същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, с 
която спрямо същия ответник/извършител е наложена мярка по чл. 5 
ЗЗДН, чийто срок не е изтекъл?“ 
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 Проектът на становище бе изготвен от експерт-докладчика по 
преписката адв. Йорданка Бекирска. 

  
2. Становища по тълкувателни дела на Общото събрание на 

Гражданска и Търговска колегия 
   a) На 14.03.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. 

д. № 3/2018 г. ОСГКТК на ВКС, образувано по разпореждане на 
председателя на ВКС от 04.10.2018 г. с предмет следния въпрос: 

„Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД, 
ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и 
ипотеката вече е била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за 
вписванията?” 

Становището бе изготвено от адв. Валя Гигова. 
   б) На 23.12.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. 

д. № 2/2019 г. ОСГКТК на ВКС, образувано по разпореждане на 
председателя на ВКС с предмет следния въпрос: 

„Притежава ли активна материалноправна легитимация за 
предявяване на иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД цесионер, ако увреждащата 
сделка или действие са извършени след като е възникнало вземането 
на първоначалния кредитор - цедент, но преди сключването на 
договора за прехвърляне на вземането?“ 

Становището бе изготвено от адв. Траян Конов. 
 

3. На 15.05.2019 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т. д. 
№ 1/2019 г. ОСНК на ВКС, образувано по искане на председателя на ВКС 
за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси: 
 1. В какво се изразява разликата във формите на 
изпълнителното деяние „предложи“ и „даде“ в съставите на 
престъпленията по чл. 304, ал. 1 от НК и чл. 304а от НК? 

2. Кога е довършен активният подкуп по чл. 304, ал. 1 от НК и чл. 
304а от НК „даде дар или каквато и да е облага“ („подкуп“) на 
длъжностно лице? 

Становището бе изготвено от ръководителя на секция „Наказателно 
право и процес“ – г-н Милен Ралчев. 

 
Б. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА 

ПРИЕМАНЕ НА ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ: 
 

   a) На 25.06.2019 г. председателят на Висшия адвокатски съвет 
внесе предложение във ВКС за образуване на тълкувателно дело по 
въпрос, свързан с нищожността на правните сделки, а именно: 

„Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на 
правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор или 
следва да се произнесе по въпроса за нищожността, само ако 
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заинтересованата страна е направила съответно възражение за 
нищожност?” 
 Проектът на предложението бе изготвен от адв. Валя Гигова.  

   б) На 25.06.2019 г. председателят на Висшия адвокатски съвет 
внесе предложение във ВКС за образуване на тълкувателно дело по 
въпроси, свързани с възражението за прихващане с вземане на ответника, а 
именно: 

„1. При произнасяне на съда (с уважаване, съотв. отхвърляне) по 
заявено възражение за прихващане с вземане на ответника, 
надвишаващо по размер исковата претенция, силата на пресъдено 
нещо цялото вземане на ответника ли обхваща или само тази част, 
съответстваща на размера на иска? 

2. При уважаване на възражението в хипотезата на т. 1 може 
ли ответникът да претендира разликата до пълния размер на своето 
вземане в последващ процес?” 
 Проектът на предложението бе изготвен от адв. Валя Гигова. 

Позволете ми да изкажа искрена благодарност на адвокатите Валя 
Гигова, Георги Атанасов, Йорданка Бекирска, Милен Ралчев, Траян Конов, 
за задълбочената им и безкористна работа на изключително високо 
професионално ниво в подпомагане на дейността на Висшия адвокатски 
съвет във връзка с даване на становища по тълкувателни дела на ВКС и 
ВАС. 

Така през отчетния период Висшият адвокатски съвет взе участие в 
общо 5 тълкувателни дела на ВКС, както и направи две искания за 
приемане на тълкувателно решение. 

Становищата се качват на сайта на Висшия адвокатски съвет с линк 
към тълкувателното решение. 

 
VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ 

СЪВЕТ С ИНСТИТУЦИИ ПО ПРОБЛЕМИ НА АДВОКАТУРАТА 
 
1. На 15.02.2019 година се проведе среща между ръководството на 

Висшия адвокатски съвет и ръководството на ДАНС, на която бяха 
разгледани въпроси, свързани с изискванията на ЗМИП и Правилника за 
прилагането му, спрямо адвокатите. 

2. На 16.01.2019 г. председателят на съвета взе участие в работата 
на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред във връзка с 
разглеждане промените в ЗЗЛД. 

3. На 18.02.2019 г. се проведе среща на председателя на съвета 
Ралица Негенцова и главния секретар Стефка Въжарова с председателя на 
Правната комисия при 44-то Народно събрание Данаил Кирилов във 
връзка с ЗПИНМ. Г-н Кирилов заяви подкрепа на мотивите на 
адвокатурата за прецизиране на текстовете на закона.  
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4. На 18.03.2019 г. във ВСС се състоя поредната среща 
ръководството на Висшия адвокатски съвет – председателят Ралица 
Негенцова, зам. председателят Людмил Рангелов и главният секретар 
Стефка Въжарова, с представляващия ВСС Боян Магдалинчев. Целта на 
срещата е пълноценен и лесен достъп на адвокатите и гражданите до 
Единния портал за електронно правосъдие и осигуряване на връзка с 
Единната информационна система на съдилищата. 

Бяха набелязани стъпки относно съвместяване на регистъра на 
адвокатите в Единния портал за електронно правосъдие.  

5. На 20.03.2019 г. се състоя регулярна среща с представители на ВСС 
с цел представяне на етапите от процеса на въвеждане на Единната 
информационна система на съдилищата. Участие взеха главният секретар 
Стефка Въжарова и председателят на Софийската адвокатска колегия 
Ивайло Данов. 
        6. На 14.05.2019 г. се състоя среща на председателя на Висшия 
адвокатски съвет Ралица Негенцова, зам.-председателите Атанас Стоянов 
и Людмил Рангелов, както и главният секретар на съвета Стефка Въжарова 
с ръководството на НАП. Същата бе наложена от излязла информация, че 
данъчните готвят проверки на предлагащите юридически услуги, тъй като 
адвокатите бяха идентифицирани като рискова професия. 
 Проведена бе и втора среща с представители на НАП за 
доуточняване на мерките, които следва да бъдат взети за избягване на този 
тип проверки. Представителите на двете институции се разбраха да се 
акцентира на превантивната и разяснителна дейност сред адвокатите. 

7. На 3.06.2019 г. се проведе среща на представители на ВАдвС – 
председателят Ралица Негенцова, зам.-председателят Людмил Рангелов, 
главният секретар Стефка Въжарова и членът на съвета Емил Ядков, с 
обмудсмана на Р България Мая Манолова.  
 8. На 12.07.2019 г. във Висшия съдебен съвет се състоя работна 
среща на тема „Медиация“. На срещата участие взеха представители на 
ВСС, Министерство на правосъдието, НИМ и др. Участие взе членът на 
съвета Емил Ядков.  
 9. На 15.07.2019 г. се състоя предварителна среща на председателя на 
ВАдвС Ралица Негенцова и на главния секретар Ст. Въжарова с 
председателя на Нотариалната камара Красимир Анадолиев в изпълнение 
на решение на ВАдвС. 

10. На 04.10.2019 г. във Висшия съдебен съвет се проведе работна 
среща на тема „Медиация“. Участие взеха зам. председателите Атанас 
Стоянов и Людмил Рангелов, както и членовете на съвета Емил Ядков и 
Албена Пискова. 

Такова сътрудничество е изключително полезно. В резултат на 
проведените срещи бяха направени изменения в ЗМИП, а сега се обсъждат 
и промени в правилника за приложението му.  
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В резултат на срещите с ВСС се поставиха и в голямата си част се 
решиха въпроси, свързани с началния час на делата във ВКС, 
възможностите за достъп до информационните системи. 

Предмет на обсъждане е и участието на адвокат в процедурите по 
медиация и по-широко участие на адвокат в охранителните производства. 

 
VIII. ДЕЛА, ПО КОИТО ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Е 

СТРАНА 
Членове на Висшия адвокатски съвет се явяват пред ВКС по всички 

жалби срещу решенията на ВАдвС, както и по други дела, по които ВАдвС 
е страна.  

Съдебните дела, образувани през 2019 г., по които ВАдвС е 
конституиран като страна могат да се разделят на следните групи: 

А. Граждански дела, образувани във ВКС, по жалби срещу 
решения на ВАдвС, подадени на основание чл. 7, ал. 5 от ЗА: 

1) гр. д. № 115/2019 г., IV г.о. на ВКС: 
Образувано е по жалба на Владислав Александров Янев срещу 

решение на ВАдвС от 09.11.2018 г., с което се оставя без разглеждане 
жалбата му срещу решение на Софийския адвокатски съвет, взето по т. 6 
от Протокол № 30 от заседание на САС, проведено на 02.10.2018 г. По 
делото е проведено закрито заседание на 29.03.2019 г. 

 Резултат – с Определение на ВКС се прекратява производството. 
2) гр. д. № 1051/2019 г., III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Младен Минков Близнаков срещу решение 

на ВАдвС от 08.02.2019 г., с което се оставя без разглеждане жалбата му 
против решение без номер от 26.01.2019 г. на Избирателната комисия към 
АК-Ловеч, с което са обявени резултатите от проведените избори за органи 
на адвокатската колегия. 

Заседанието по делото е проведено на 29.05.2019 г. ВАдвС е 
представляван от адв. Станислав Тонов.  

Резултат – оставя без уважение жалбата на Младен Минков 
Близнаков срещу решение на ВАдвС от 08.02.2019 г. 

3) гр. д. № 1159/2019 г., III г.о. на ВКС: 
Образувано е по жалба на Зорница Димитрова срещу решение на 

ВАдвС от 08.02.2019 г. за отказ за вписване в Адвокатска колегия - 
Хасково. 

Заседанието по делото е проведено на 12.06.2018 г. ВАдвС е 
представляван от адв. Нели Виодорова. 

 Резултат – жалбата се оставя без уважение.  
Подадена е молба за отмяна на влязло в сила решение. 

Производството към момента е висящо образувано в гр. д. № 3743/2019 г. 
на ВКС ІІІ г.о. 

4) гр. д. № 1243/2019 г., IV г.о. на ВКС: 
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Образувано по жалба на Тони Георгиев Вълчев срещу решение на 
ВАдвС от 08.02.2019 г., с което се оставя без разглеждане жалбата му 
против Решение № 2 от 14.01.2019 г. на Избирателната комисия към АК-
Варна, с което Тони Вълчев не е допуснат като кандидат за делегат на 
ОСАС. 

По делото е проведено закрито заседание на 23.05.2019 г. 
Резултат – оставя без разглеждане жалбата на Тони Георгиев Вълчев 

срещу решение на ВАдвС от 08.02.2019 г. в едната част и прекратява 
производството по делото в другата му част. 

5) гр. д. № 1287/2019 г., III г.о. на ВКС: 
Образувано е по жалба на Албена Георгиева Вълчева срещу решение 

на ВАдвС от 30.11.2018 г., с което се оставя без уважение жалбата й срещу 
решение на АК-Варна за отказ за вписване на Албена Вълчева в 
Адвокатска колегия - Варна. 

Заседанието по делото е проведено на 24.09.2019 г. ВАдвС е 
представляван от адв. Валентина Адиркова. 

Резултат – жалбата се оставя без уважение. 
6) гр. д. № 1342/2019 г., III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Иван Михайлов Павлов срещу решение на 

ВАдвС от 15.02.2019 г., с което се оставя без разглеждане жалбата му 
против решение от Протокол №13/28.01.2019 г. на Избирателната комисия 
(ИК) към АК-Варна и жалба с вх. № 514/15.02.2019 г. срещу решение на 
ИК към АК-Варна и оставя без уважение жалбата му против решения от 
Протоколи №12, 14 и 15/28.01.2019 г. на ИК към АК-Варна. 

Заседанието по делото е проведено на 28.05.2019 г. ВАдвС е 
представляван от адв. Валя Гигова.  

Резултат – оставя без разглеждане жалбата на Иван Михайлов 
Павлов в едната част и потвърждава решението на ВАдвС в останалата му 
част. 

7) гр. д. № 1531/2019 г., IV г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Цветомила Димитрова Маринова срещу 

решение на ВАдвС от 22.02.2019 г., с което се оставя без разглеждане 
жалбата й против решение от 04.02.2019 г. на Избирателната комисия към 
АК - Враца, с което са обявени резултатите от проведените избори за 
органи на адвокатската колегия в частта относно избор за членове на АК-
Враца. 

Заседанието по делото е проведено на 03.06.2019 г. ВАдвС е 
представляван от адв. Станислав Тонов.  

Резултат – оставя без уважение жалбата. 
8) гр. д. № 1737/2019 г., III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Искра Христова Немчева срещу 2 броя 

решения на ВАдвС от 15.03.2019 г., с които се оставят без уважение 
жалбите й против решения № 1, 2 и 3 от 04 и 08 февруари 2019 г. на 
Избирателната комисия към АК - Благоевград. 
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Заседанието по делото е проведено на 29.10.2019 г. с упълномощен 
представител - адв. Валентина Адиркова. 

Резултат – решение на ВКС, с което се отменя частично Решение № 
1697 на ВАдвС, в останалата част – оставя без уважение. 

9) гр. д. № 1565/2019 г., III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Пламен Стоянов Велчев срещу решение на 

ВАдвС от 15.02.2019 г., с което се оставя без разглеждане жалбата му 
против решения на Избирателната комисия към АК-Варна. 

Резултат – (з. з.) - прекратява производството по делото. 
10) гр. д. № 1743/2019 г., III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Славчо Иванов Попов срещу решение на 

ВАдвС от 15.03.2019 г., с което се оставя без уважение жалбата му против 
решения № 1, 2 и 3 от 04 и 08 февруари 2019 г. на Избирателната комисия 
към АК - Благоевград. 

Заседанието по делото е проведено на 24.09.2019 г. ВАдвС е 
представляван от адв. Валентина Адиркова. 

Резултат – жалбата е оставена без уважение. 
11) гр. д. № 1784/2019 г., III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Светлозар Анастасов Николов срещу 

решение на ВАдвС от 15.02.2019 г., с което се оставя без разглеждане 
жалбата му против всички решения от Общото събрание на АК-Варна. 

ВАдвС е изразил становище за недопустимост на жалбата. 
Резултат – оставя без разглеждане жалбата , като недопустима. 
12) гр. д. № 1789/2019 г., III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Светлозар Анастасов Николов срещу 

решение на ВАдвС от 15.02.2019 г., с което се оставя без разглеждане 
жалбата му против решения на Избирателната комисия към АК-Варна. 

ВАдвС е представляван от адв. Румен Петков. 
Делото е прекратено. 
13) гр. д. № 1877/2019 г., IV г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Красимира Костадинова Тагарева, Елена 

Благоева Попова, Теодор Георгиев Тошев и Искра Христова Немчева 
срещу 3 броя решения на ВАдвС от 15.03.2019 г., с които се оставят без 
уважение жалбите им против решения на Избирателната комисия към АК - 
Благоевград. 

Заседанието по делото е проведено на 21.10.2019 г. ВАдвС е 
представляван от адв. Валентина Адиркова. 

 С определение на ВКС е присъединено делото към гр. д. № 1737 за 
2019 г. ВКС, Трето гражданско отделение. 

Резултат – частично отменя решението на ВАдвС в частта за избор 
на членове на АС Благоевград, а в останалата част оставя без уважение.  

14) гр. д. №2007/2019 г. IV г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Светлозар Анастасов Николов срещу 

решение на ВАдвС от 29.03.2019 г. 
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ВАдвС е изразил становище за недопустимост на жалбата. 
Резултат (з.з.) – с определение на ВКС се оставя без разглеждане 

жалбата като недопустима. 
15) гр. д. № 2118/2019 г., IV г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Стефан Красимиров Стефанов срещу 

решение на ВАдвС от 22.02.2019 г., с което се оставя без разглеждане 
жалбата му против решение от 28.01.2019 г. на Избирателната комисия 
към АК - Враца. 

Резултат – с определение на ВКС се оставя без разглеждане жалбата 
като недопустима. 

16)  гр.д. №2482/2019 г. IV г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Светлозар Анастасов Николов срещу 

решение на ВАдвС от 29.03.2019 г. 
Заседанието по делото е проведено на 14.10.2019 г. ВАдвС е 

представил писмена защита изготвена от юрк. Волен Бояджийски. 
Резултат – с определение на ВКС се оставя без разглеждане жалбата 

като недопустима. 
17) гр. д. № 3087/2019 г. IV г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Елена Георгиева Милева срещу решение на 

ВАдвС от 14.06.2019 г. 
Заседания по делото са проведени на 05.11.2019 г. и 03.12.2019 г. 

ВАдвС е представил писмена защита изготвена от юрк. Волен 
Бояджийски. 

Резултат – с решение на ВКС се оставя без уважение жалбата. 
18) гр. д. №3189/2019 г. IV г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Светлозар Анастасов Николов срещу 

решение на ВАдвС от 18.07.2019 г. 
Заседанието по делото е проведено на 18.11.2019 г. ВАдвС е 

представил писмена защита изготвена от юрк. Волен Бояджийски  
Резултат – с решение на ВКС се отменя частично Решение на ВАдвС 

от 18.07.2019 г., в останалата част – оставя без разглеждане жалбата.  
Изпраща на АК-Варна за изпълнение. 
19) гр. д. № 3362/2019 г., III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Ралица Красимирова Рачева срещу решение 

на ВАдвС от 31.05.2019 г., с което се оставя без уважение жалбата й 
против решение Софийския адвокатски съвет, с което се отказва вписване 
на адвокатско съдружие към колегията. 

Заседанието по делото е проведено на 26.11.2019 г. ВАдвС е 
представляван от адв. Станислав Тонов. 

Резултат – с определение на ВКС се оставя без разглеждане жалбата. 
20) гр. д. №3391/2019 г. III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Светлозар Анастасов Николов срещу 

решение на ВАдвС от 19.07.2019 г. 
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Заседания по делото са проведени на 27.11.2019 г. и 11.12.2019 г. 
ВАдвС е представил писмена защита изготвена от юрк. Волен Бояджийски   

Резултат – с определение на ВКС се оставя без разглеждане жалбата, 
като недопустима. 

21) гр. д. №3456/2019 г. IV г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Светлозар Анастасов Николов срещу 

решение на ВАдвС от 18.07.2019 г. относно заявление за вписване. 
Заседанието по делото е проведено на 02.12.2019 г. ВАдвС е 

представил писмена защита изготвена от юрк. Волен Бояджийски. 
 Резултат – с решение на ВКС 1) оставя без разглеждане жалбата в 

частта, с която е оставена без разглеждане жалбата срещу решения на АС 
Варна от 14.05.2019 г. №№1050-1084, поради липса на правен интерес; 2) 
обезсилва частично решението на ВАдвС от 18.07.2019 г.  

22) гр. д. №3927/2019 г. III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Иван Василев Иванов срещу решение на 

ВАдвС от 18.07.2019 г. 
Заседанието по делото е проведено на 26.11.2019 г. ВАдвС се 

представлява от адв. Станислав Тонов. 
Резултат – с определение на ВКС се оставя без разглеждане жалбата, 

като недопустима. 
23) гр. д. №4377/2019 г. III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Светлозар Анастасов Николов срещу 

мълчалив отказ на ВАдвС по заявление за вписване в регистъра на АК-
Варна. 

Делото е прекратено. 
24) гр. д. № 4383/2019 г. III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Светлозар Анастасов Николов срещу 

решение на ВАдвС от 10.10.2019 г. 
ВАдвС е изразил становище за недопустимост на жалбата. 
Резултат (з.з.) – с определение на ВКС се оставя без разглеждане 

като недопустима жалбата. 
25) гр. д. № 4402/2019 г. IV г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Светлозар Анастасов Николов срещу 

решение на ВАдвС от 13.09.2019 г. 
ВАдвС е изразил становище за недопустимост на жалбата. 
Резултат (з.з.) – с определение на ВКС се оставя без разглеждане 

жалбата, като недопустима. 
26) гр. д. № 4793/2019 г. III г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Зорница Владимирова Димитрова срещу 

решение на ВАдвС от 08.11.2019 г. 
Насрочено заседание по делото на 25.02.2020 г. 
27)  гр.д. № 4798/2019 г. IV г.о. на ВКС: 
Образувано по жалба на Светлозар Анастасов Николов срещу 

решение на ВАдвС от 08.11.2019 г. 
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Насрочено закрито заседание по делото на 20.03.2020 г. 
 Образувани са и 18 броя еднотипни граждански дела във ВКС по 
жалби на Пламен Стоянов Велчев срещу решения на ВАдвС по разгледани 
жалби на Пламен Стоянов Велчев срещу решения на Адвокатски съвет - 
Варна. ВАдвС по всяко едно от делата е изразил и писмено становище още 
при изпращане на преписката във ВКС за недопустимост на жалбите. 

Всички дела са оставени без разглеждане от ВКС в закрити 
заседания, производствата са прекратени и преписките са върнати във 
Висшия адвокатски съвет. Разгледаните дела са: 
- гр. д. № 341/2019 г., III г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 342/2019 г., IV г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 344/2019 г., IV г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 360/2019 г., IV г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 361/2019 г., III г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 362/2019 г., III г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 363/2019 г., III г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 364/2019 г., IV г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 365/2019 г., III г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 366/2019 г., III г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 439/2019 г., III г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 441/2019 г., III г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 443/2019 г., IV г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 474/2019 г., IV г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 489/2019 г., IV г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 1612/2019 г., III г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 1613/2019 г., IV г.о. на ВКС; 
- гр. д. № 3363/2019 г., IV г.о. на ВКС. 

Б. Административни дела, образувани пред Върховния 
административен съд и Административен съд - София-град, по които 
Висшият адвокатски съвет е конституиран като страна, в това число: 

1) адм. д. № 355/2019 г., АССГ, Второ отделение, 52 състав: 
Образувано е по подадена жалба от Пламен Димитров Соколов 

срещу Решение на ВАдвС от 09.11.2018 г. с което оставя без разглеждане 
заявлението на Пламен Соколов за предоставяне на достъп до обществена 
информация от страна на ВАдвС. 

По делото е проведено закрито заседание на 04.02.2019 г. 
Резултат – с определение на АССГ се оставя без разглеждане 

жалбата на Пламен Соколов и прекратява производството по делото. 
Определението е обжалвано от Пламен Соколов пред ВАС и е 

образувано адм. д. №2767/2019 г., ВАС, Пето отд.  
По делото е проведено закрито заседание на 22.03.2019 г. 
Резултат – с разпореждане на ВАС се оставя без разглеждане 

частната жалба на Пламен Соколов и прекратява производството по 
делото. 
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2) адм. д. № 9290/2019 г., АССГ, Второ отделение, 52 състав: 
Образувано по жалба на ВАдвС против Решение на Комисията за 

защита на личните данни относно искане от Катя Петрова Георгиева за 
предоставяне на достъп до писмена работа от изпита за придобиване на 
адвокатска правоспособност. 

По делото е проведено заседание на 16.10.2019 г. ВАдвС е 
представляван от адв. Гинка Христова. 

Резултат – с решение на АССГ се отхвърля жалбата на ВАдвС. 
Решението е обжалвано пред ВАС и към момента се очаква 

насрочване. 
3) адм. д. № 14384/2019 г., Петчленен състав - II колегия на ВАС: 
Образувано по жалба на ВАдвСсрещу решение на ВАС по адм. д. № 

3586/2016 г. на ВАС (Наредба № 1/09.07.2004 г.). 
Насрочено е открито заседание по делото на 20.02.2020 г. 
В. Други граждански дела, по които Висшият адвокатски съвет е 

страна, в това число: 
- гр. д. № 7985/2018 г. СГС, I-18 състав: 
Образувано е по подадена искова молба от Калин Иванов Божков 

срещу Висшия адвокатски съвет, Прокуратурата на РБ и адв. Николай 
Желязков. Основанието на иска е чл. 49 и чл. 45 от ЗЗД. Исковата 
претенция към Висшият адвокатски съвет е в размер на 2 000 000 лв. 

Заседание по делото е проведено на 06.06.2019 г., като в 
законоустановения срок е представен и отговор на исковата молба.  

ВАдвС се представлява от адв. Бойко Войнов от САК. 
Резултат – с разпореждане на съда от 21.08.2019 г. се връща исковата 

молба и прекратява производството по делото. 
Г. ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА 
 За 2019 г. от страна на ВАдвС, в качеството му на 

заявител/кредитор, пред районните съдилища в страната са заведени 12 
заявления по чл. 410 ГПК за образуване на заповедни производства 
срещу длъжници, осъдени по дисциплинарни дела на Висшия 
дисциплинарен съд (ВДС) да заплатят съдебните разноски по делата. 

Заведените производства са за събиране на съдебни разноски по 
дисциплинарни дела по описа на ВДС за периода 2018 – 2019 г.. Към 
момента те са висящи, като претендираните суми за събиране възлизат в 
размер на 3450 лв. Заплатени са държавни такси за образуване на делата по 
сметки на съответните районни съдилища в размер на 300 лв. (25 лв. 
държавна такса за подадено заявление). Предстои събиране на 
претендираните със заявленията суми. 

Водени са 49 дела, по които ВАдвС е бил представляван или 
подпомаган от адвокатите Бойко Войнов, Валентина Адиркова, Валя 
Гигова, Гинка Христова, Нели Виодорова, Румен Петков, Станислав 
Тонов. Искам да изкажа благодарност на колегите, които с отговорност 
защитаваха пред съда интересите на ВАдвС. 
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ІX. МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА АДВОКАТСКИТЕ 

СЪВЕТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА НА АДВОКАТИТЕ И ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА 
ПРОФЕСИЯТА:  

   1. На заседание от 18.01.2019 г. ВАдвС разгледа данни за 
извършени процесуални действия спрямо адвокати по повод 
осъществяваната от тях адвокатска дейност. В тази връзка председателят 
на ВАдвС проведе среща с главния прокурор на Република България, на 
която се обсъдиха въпроси, касаещи извършените спрямо конкретните 
адвокати действия. На нея категорично се противопоставихме на 
извършване на действия спрямо адвокатите в нарушение на закона. 
Същевременно в публичното пространство се направиха изявления от 
отделни лица, включително от представители на институции, чрез които на 
обществото се навеждат откровени внушения в изцяло. 

ВАдвС гласува и декларация, в която категорично бе посочено, че 
тайната на адвокатските книжа е тайна на клиента, който е поверил делата 
си на адвоката. Да се посегне на института на доверителност в 
отношенията адвокат - клиент означава да разрушим въобще доверието в 
адвокатурата, а оттам и в правосъдието като израз на държавността. 

Висшият адвокатски съвет призова, докато бъдат извършени 
законодателни промени, при конкретни извършени действия 
разследващите органи задължително да уведомяват адвокатските съвети, 
които да посочват адвокати за поемни лица, защото адвокатите познават 
най-добре спецификата на адвокатската дейност. 

ВАдвС се обърна към всички органи, организации и граждани да 
уважават българската адвокатура и всеки български адвокат, като зачитат 
правата на адвоката като защитник. Защото адвокатът е този, който 
защитава Вашите права. И ако професионалните права на адвоката не са 
гарантирани от закона и зачитани при правоприлагането, всъщност се 
нарушават правата на всички. 

 
2. На 15.02.2019 г. се проведе среща между ръководството на ВАдвС 

и ръководството на ДАНС, на която бяха разгледани въпроси, свързани с 
изискванията на ЗМИП и Правилника за прилагането му, спрямо 
адвокатите. 

В резултат на разговорите бе уточнено, че ВАдвС единствен е 
длъжен да представи План за въвеждащо и продължаващо обучение на 
адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и 
адвокатските колегии, по чл. 67 от ППЗМИП. 

Адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и 
адвокатските колегии не са длъжни да подават отделно от ВАдвС 
индивидуални планове за въвеждащо обучение. 
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3. Във връзка с излязла информация, че данъчните готвят проверки 
на предлагащите юридически услуги, тъй като са идентифицирани като 
рискови от приходната администрация, по инициатива на председателя на 
ВАдвС Ралица Негенцова, тя и двамата ѝ заместници Атанас Стоянов и 
Людмил Рангелов, както и главният секретар на съвета Стефка Въжарова 
проведоха среща с ръководството на НАП. 

На поставените въпроси бе отговорено от директора на НАП Галя 
Димитрова, че коректните към фиска адвокати не трябва да имат опасения 
от предстоящите данъчни проверки.  

Бе договорено разговорите между адвокатурата и НАП да продължат 
на експертно ниво. 

4. След приемането на новия Закон за мерките срещу изпирането на 
пари, ВАдвС зае твърдата позиция, че така приетата регламентация прави 
адвокатите доносници и не е защитена нормативно установената 
адвокатска тайна. Тази позиция бе защитена както на специално 
организиран брифинг, даден в БТА, така и в предаването по БНТ „Лице в 
лице“, където председателят на съвета Ралица Негенцова категорично 
заяви, че адвокатите ще се борят докрай да бъде защитена адвокатската 
тайна.  

На 21.02.2018 г. по искане на председателя на ВАдвС Ралица 
Негенцова се състоя среща с участието на председателя на Народното 
събрание г-жа Цвета Караянчева с участието на зам.-председателя на НС 
Явор Нотев, председателя на Комисията по вътрешна сигурност и 
обществен ред Цветан Цветанов, председателя на Комисията по правни 
въпроси Данаил Кирилов, председателя на ДАНС Димитър Георгиев, 
представители на Финансово разузнаване, експерти, референти, 
председателят на ВАдвС Ралица Негенцова и зам.-председателят Атанас 
Стоянов и др., на която бе решено да се създаде работна група, която да 
работи по прецизиране на текстове в ЗМИП. В нея бяха влязоха 
представители на адвокатурата, ДАНС и депутати. В групата от страна на 
адвокатурата бяха Ралица Негенцова, Атанас Стоянов, Йордан Цветанов, 
Емилия Недева, Тодор Табаков и Иван Стойнев.  
  В резултат на задълбочената работа на групата и направен подробен 
анализ на законодателствата на другите държави от ЕС, съобразявайки се и 
с нашата законодателна уредба, бе прецизирана нормативната уредба и 
направени законодателни промени, които защитават запазването на 
адвокатската тайна.  

Във връзка с тези промени в момента са поставени на обществено 
обсъждане и промени в Правилника за приложение на ЗМИП. Според тези 
промени в 6-месечен срок от приемане от ДАНС на Национална оценка на 
риска ВАдвС е длъжен да приеме вътрешни правила, които трябва да 
публикува на сайта си в седмодневен срок, след което  в 14-дневен срок 
всеки адвокат трябва да подаде декларация за присъединяване към 
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правилата, приети от ВАдвС. Декларацията се подава до адвокатския съвет 
на колегията, в която е вписан. 

 5. Висшият адвокатски съвет изрази категоричната си позиция по 
предложенията на Камарата на частните съдебни изпълнители да се 
възлага на съдебните изпълнители доброволно извънсъдебно събиране на 
вземания до размер на 10 минимални работни заплати. Предложенията не 
съответстват на възложените им от държавата публичноправни 
функции по принудително събиране на частноправни, а по възлагане – и на 
публичноправни притезания – чл. 2 ЗЧСИ и чл. 264 ЗСВ. 

Становището бе, че е неприсъщо на органи, натоварени с функции по 
принудително събиране, да извършват действия, без изпълняемото 
притезание да е удостоверено с изпълнителен лист или изпълнително 
основание. То бе изпратено до работната група, оглавявана от зам.-
министъра на правосъдието Десислава Ахладова за изменения в ГПК  

Становището бе защитено на заседание на работната група в 
Министерство на правосъдието с участието от страна адвокатурата на 
председателя на ВАдвС Ралица Негенцова, члена на съвета Валя Гигова и 
доц. Таня Градинарова. 
      6. На 27.08.2019 г. председателят на ВАдвС внесе сигнал в 
Министерския съвет на Република България относно незаконосъобразна 
практика на българските консулски представителства в чужбина относно 
заверката на документи. 
 Проектът на предложението бе изготвен от адв. Валя Гигова. 
 На базата на този сигнал по инициатива на вицепремиера по 
правосъдна реформа и министър на външните работи г-жа Екатерина 
Захариева бе проведена среща с представители на консулските служби, на 
нотариалната камара, на Агенцията по вписванията за разрешаване на 
проблема и уеднаквяване на практиката на българските консулски 
представителства в чужбина по отношение на заверяването на документи. 
По този начин проблемът беше разрешен.   
     7. Висшият адвокатски съвет изрази становище относно качествата, 
които трябва да притежава кандидатът за главен прокурор на Република 
България, а именно: 

 Да е високообразован юрист със задълбочени теоретични (на 
академично ниво) и практически познания по специфичните 
конституционни функции на прокуратурата; 

 Да познава съвременните тенденции в развитието на прокурорската 
институция и да има волята да ги провежда в практиката; 

 Да работи за утвърждаване на принципите на независимост, 
законност, безпристрастност, ефективност и справедливост в 
работата на прокуратурата; 

 Стриктно да се придържа към спазване на Конституционните 
принципи и норми, европейските правила и общочовешки ценности; 
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 Да зачита и да е зачитал и в досегашния си професионален и личен 
живот върховенството на закона и правото, правата, свободите, 
честта и достойнството на човека; 

 Към момента на избора да не заема пост в ръководството на 
политическа партия, парламента или правителството; 

 Да е заслужил обществен авторитет с принципност, честност, 
почтеност и личен морал; 

 Да уважава и отдава заслуженото на адвокатурата и отделните 
адвокати, като необходими и задължителни участници в правната 
система, без които е невъзможно нормалното функциониране на 
всяка правова държава; 

 Да е разпознаваем естествен лидер на цялата правна общност, човек 
с богата култура и ерудиция, с неоспорими морални и етични 
качества; 

 Да е на възраст, която ще позволи да осъществи мандата си в цялост. 
Изразеното становище е принципно и не следва да се възприема като 

персонално насочено срещу конкретно лице. Както адвокатурата, така и 
прокуратурата са призвани да защитават правата на гражданите. Ето защо 
очакването ни е, че всяка от нашите професии ще функционира строго 
според установените в конституцията и законите норми, но обединяващото 
е защитата на обществения интерес. 

8. Беше изготвено Обръщение на Висшия адвокатски съвет 
относно избора на нов главен прокурор на Република България. В него бе 
посочено, че ВАдвС счита, че кандидатът г-н Иван Гешев не показа, че 
притежава нужните качествата, за да бъде избран за главен прокурор на 
Република България и да отговори на високите очаквания на правната 
общност и в частност на адвокатурата, а и на обществото като цяло и се 
обърна към ВСС с искане да не одобрявате кандидатурата на единствения 
кандидат за главен прокурор, като прекрати настоящата и насрочи нова 
процедура. 

9. На 26.11.2019 г. ВАдвС отправи сигнал до г-жа Галя 
Димитрова – изпълнителен директор на НАП, с искане да се прекрати 
практиката на приходните органи в страната да отказват да приемат 
адвокатски пълномощни по причина, че не са нотариално заверени. 

На 30.01.20 г. във връзка с този сигнал получихме отговор от НАП, 
че споделят изложеното, поради което за преустановяване на некоректната 
практика са изготвени разяснения до органите по приходите. 
       10. Благодарение намесата на ВАдвС и участие на наш представител 
при обсъждане на промените в ДОПК бе постигнато разрешение в полза на 
адвокатурата. Така адвокатите са изключени от лицата, които да донасят за 
своите клиенти. 

 
IX. КОМИСИИ И РАБОТНИ ГРУПИ ПРИ ВИСШИЯ 

АДВОТКАТСКИ СЪВЕТ  
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 Във връзка с осъществяване на дейността на Висшия адвокатски 
съвет бяха създадени нови и продължиха действието си следните комисии 
и работни групи: 

1. Комисия по правни въпроси, чиято дейност подробно бе 
разгледана по-горе. 

2. Комисия за борба с нелоялната конкуренция 
След направен преглед ВАдвС със свое решение закри работната 

група, сформирана 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. Съветът прецени, че този въпрос е 
изключително важен и включва редица други въпроси, които са в по-
широк смисъл, поради което създаде Комисия по нелоялната конкуренция 
към ВАдвС като помощен орган по чл. 119, ал. 2 от ЗА, която да дефинира 
и представи на ВАдвС виждането си за понятието „нелоялна 
конкуренция“, да посочи формите за незаконно упражняване на адвокатска 
дейност и да представи вижданията си за начините за противодействие. 
Съставът на комисията е: Людмил Рангелов – председател, и членове: 
Албена Пискова, Стефан Ботев, Красимир Недев и Ради Дишовски. 

 Комисията обобщи получените в съвета сигнали, предложения и 
направи сравнителен анализ “за“ и „против“ рекламата, регулацията на 
рекламата в други страни, изготви и представи доклад на Националната 
конференция на българската адвокатура, проведена през октомври 2019 г. 
в гр. София за електронните платформи и др. 

Комисията изготви график за регионалните си срещи с 
ръководствата и представители на адвокатските колегии, където по места 
да бъдат обсъдени както съществуващи проблеми, така и разгледани 
спецификите на проблемите по региони.  

3. Работна група за връзки с международните организации. 
Съвет на европейските адвокатури и правни общества със седалище в 
Брюксел (CCBE), 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 
ще 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 ВАдвС, 
заместник-председателите Людмил Рангелов и Атанас Стоянов, адвокатите 
Петър Кирилов Петров, Гроздан Добрев, Борислав Боянов, Ели Христова и 
Константин Димитров. 

4. ВАдвС сформира работна група, която да анализира 
съществуващите общи условия „Професионална отговорност” на 
всички застрахователни дружества и да изготви проект за оптимални общи 
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условия „Професионална отговорност”, които да бъдат обсъдени на 
заседание на ВАдвС.  

5. Работна група, свързана с програмата за електронното 
правосъдие, включваща адвокатите Георги Георгиев Димитров и Емил 
Петров Ядков. Тази работна група има постоянен характер; 

6. 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; 

7. 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: Емил Ядков – 
председател, и членове: Веселка Коева, Даниела Минева, Александър 
Съботинов. 

8. Работна група изменение и допълнение на Наредба № 4/2006 г. 
за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите 
от ЕС в състав: Атанас Стоянов – председател, и членове: Людмил 
Рангелов и Любомир Денев; 

9. Работна група за изготвяне на проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските 
възнаграждения в състав: Атанас Стоянов – председател, и членове: 
Стефан Ботев и Веселка Коева. 

Тази форма на работа се указва много ефективна, защото позволява 
да се навлезе в дълбочина на проблема и по-точно да се набележат 
възможни начини за преодоляването му. Не е необходимо всички членове 
на съвета да работят по всички въпроси, а група адвокати проучват 
задълбочено отделен проблем. Така се ангажира и интелектуалния и 
морален потенциал на колеги – специалисти в определени области, които 
подпомагат дейността на ВАС ад хок. 

 
 X. ВРЪЗКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДВОКАТСКИТЕ 

КОЛЕГИИ 
  
1. През отчетния период продължи да действа приетото в началото 

на мандата разпределение на членовете на ВАдвС 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; 
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адв. Станислав Тонов – АК - Враца, АК - Ловеч и АК - Монтана; 
адв. Веселка Коева – АК - Велико Търново, АК - Габрово и АК - 

Видин; 
адв. Лидия Атанасова – АК - Плевен и АК - Разград; 
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 ВАдвС на 
ротационен принцип, както следва: 

ротации –  1.01.2019 – 31.03.2019 г. председателите на адвокатските 
колегии - Велико Търново, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Перник, Русе и 
София. 

ротации - 01.04.2019 г. – 30.06.2019 г. председателите на 
адвокатските колегии - Благоевград, Добрич, Плевен, Пазарджик, Сливен, 
Силистра, Стара Загора.  

ротации - 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г. председателите на 
адвокатските колегии - Варна, Видин, Габрово, Разград, Смолян, 
Търговище. 

ротации 01.10.2019 г. – 31.12.2019 г. председателите на 
адвокатските колегии - Бургас, Враца, Монтана, Пловдив, Хасково, 
Шумен, Ямбол. 

Голямата част от председателите на адвокатските колегии, 
присъстващи на ротационен принцип, участваха в заседанията на ВАдвС, 
задаваха въпроси, даваха становища по дискутираните въпроси, важни за 
работата ни като адвокати.  

 3. Стана традиция ръководството на ВАдвС 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 14.03.2019 г. бе организирана по инициатива на ВАдвС среща с 
председателите на адвокатските съвети. В нея участие взеха представители 
на 22 от общо 27 адвокатски колегии. Участниците се обединиха около 
това, че тя е необходим и полезен формат на общуване в адвокатурата. 

На нея бяха обсъдени средствата за изпълнение решенията на 
Общото събрание на адвокатите от страната, проведено през месец 
февруари 2019 г., както и пътната карта за развитие на електронната 
адвокатура, възможното взаимодействие по различни теми между ВАдвС и 
адвокатските съвети, работа по Комуникационна стратегия на българската 
адвокатура и др. 



46 
 

б) На 21.05.2019 г. в изпълнение на Решение № 1847 на ВАдвС се 
проведе съвместна среща между ВАдвС и Националното бюро за правна 
помощ с оглед уеднаквяване на практиката на двата органа по въпроса 
допустимо ли е назначаването на повече от един особен представител на 
страна, призована по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК. Участие взеха 
председателят Ралица Негенцова и членът на съвета Емил Ядков. От 
страна на НБПП участие взеха зам.-председателят Наталия Илиева и 
главният секретар Петя Добрева. 
 в) На 23.05.2019 г. в изпълнение на Решение № 1846 на ВАдвС в гр. 
Благоевград се проведе съвместна среща между представители на ВАдвС, 
Националното бюро за правна помощ, Окръжен съд - Благоевград, Районен 
съд - Благоевград и другите районни съдилища на територията на област 
Благоевград и Адвокатски съвет – Благоевград. На срещата бяха 
разгледани възникналите проблеми при назначаване на особени 
представители на страни, призовани по реда на чл. 47, ал. 6 от ГПК, с оглед 
намиране на взаимно приемливо решение. Участие взеха председателят 
Ралица Негенцова, зам.-председателят Людмил Рангелов, членът на съвета 
Емил Ядков, председателят на ОС - Благоевград, съдии от окръжния и 
районните съдилища. 

След срещата се проведе среща и на представителите на ВАдвС с 
Адвокатския съвет - Благоевград. 

г) На 19.09.2019 г. в изпълнение на решение на ВАдвС се състоя 
среща на представителите на ВАдвС – Ралица Негенцова – председател, 
Атанас Стоянов – зам.-председател и Албена Пискова – член на съвета, с 
органите на АК - Смолян. На срещата бяха дискутирани различни въпроси, 
свързани с работата на ВАдвС и изпълнение на решенията на Общото 
събрание на адвокатите от страната. Беше поставен също така и въпросът 
за заплащане на вноските на ВАдвС, които са събрани от колегията, но не 
са издължени. 
Разгледани бяха и въпроси, свързани с проекта за изменение на ЗА и 
„нелоялната конкуренция“. 

д) На 17.10.2017 г. се проведе среща на председателя на ВАдвС 
Ралица Негенцова с органите на АК - Пазарджик, на която бяха разгледани 
актуални за адвокатурата въпроси. 

е) На 18.10.2019 г. в изпълнение на решение на ВАдвС се състоя 
среща на представителите на ВАдвС – Ралица Негенцова – председател, 
Атанас Стоянов – зам.-председател и Албена Пискова – член на съвета, с 
органите на АК - Хасково. 

Разгледани бяха различни въпроси, свързани с работата на ВАдвС и 
изпълнение на решенията на Общото събрание на адвокатите от страната. 
Беше поставен и въпросът за заплащане на вноските на ВАдвС, които са 
събрани от колегията, но не са издължени. 

4. През настоящата година продължи разкриването на 
консултативни центрове към Адвокатските съвети. През 2019 г. бе 
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открит само консултативният център в гр. Луковит към Адвокатска 
колегия Ловеч. 

5. През отчетния период ВАдвС 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, Габрово, Перник и Стара Загора. 

Погасени изцяло бяха през отчетния период заемите от адвокатските 
колегии Видин и Сливен. 

6. За периода 01.01 до 31.12.2019 г. във ВАдвС са постъпили 30 
молби за помощи. за социално подпомагане. От тях една  

За отчетния период съветът е осъществил финансово подпомагане на 
адвокати по здравословни причини общо на 30 адвокати разпределени, 
както следва: 
  1. София – 13 
  2. Благоевград – 1 
  3. Бургас – 1 
  4. Варна – 2 
  5. Габрово  –    1 
  6. Кърджали – 1 
  7. Кюстендил – 2 
  8. Ловеч – 1 
  9. Плевен – 1 
 10. Пловдив – 3 
 11. Сливен  – 1 
 12.Смолян – 1 
 13. Хасково – 1 
 14. Ямбол – 1 

 
Отказано е финансово подпомагане на 3 молители, поради липса на 

основания за това.  
Неразгледана е 1 молба постъпила на 16.12.2019 г.  
 7. Висшият адвокатски съвет през 2019 г. направи и следните 

финансирания: 
а) на част от разходите за издаване на кн. „Търговски спорове“ с 

автор Борислав Ганчев  
 б) дарение за подобряване на материалната база на Държавна опера 

– Русе  
в) на Съюза на юристите в България по повод Деня на 

Конституцията и юриста;  
г) дарение за подпомагане дейността на Гражданско сдружение 

„Епископ Йосип Щросмайер“; 
д) дарение за мероприятие – концерт на Струнен оркестър към 

Културен дом на СЮБ Бургас; 
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e) за организиране на фотоизложба на адв. Валери Петров Ставрев от 
АК Велико Търново; 

ж) на част от разходите за издаване на монографията „Съдебните 
актове в наказателния процес“ с автор Аделина Хаджийска; 

з) допълнителни дръвчета за АК Пловдив;  
и) издаване на десето прераб. и доп. изд. на учебника „Българско 

гражданско-процесуално право“ чрез издателство „Сиела Норма“; 
к) подкрепа на Огнян Костов от гр. Пловдив с такса участие в 

конкурс ERA-CCB; 
л) за „Българската Коледа“;  
м) издаване на книгата „Спиране на исковото производство“ с автор 

Анастас Пунев ; 
н) на Асоциация за подкрепа на децата – за 40 броя календари за 

2020 г с детски рисунки; 
о) Прихващане на месечни вноски за 2017 г. и 2018 и до м. 09.2019 г. 

на Велихрис Неделчев Неделчев от АК Бургас.  
8. Спонсориране на Сдружения за международни състезания по 

право: 
а) финансова подкрепа за отбора на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

за участие в състезание в гр. Виена“; 
 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“; 

в) за отбора на ЮФ на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“ за участие в състезание в САЩ – Вашингтон; 

г) подкрепа за отбора на ЮФ на СУ „Кл. Охридски“ за участие в 
международно състезание по право на ЕС с треньор Ана Петрова; 

д) на отбора на „Сдружение за международни състезания по право“ 
на ЮФ СУ за участие в международното състезание по търговско право и 
международен търговски арбитраж; 
Финансиране отбора представляващ СУ на 15-тото издание на Световното 
състезание по международна търговска медиация, организирано от 
Международната търговска камара в Париж; 

е) на отбора на ЮФ на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“ за ежегодното състезание по правата на човека ЕЛСА.  

 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 ВАдвС 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, Анотирани нормативни актове, 
Бюлетин „Лакорда“, Българско право, Съдебна практика, Право на 
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Европейския съюз, Процедури и формуляри, Бизнес Интелект, Бизнес 
Регистър, Lakorda Mobile. 

10. ВАдвС 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. 

 
 XI. Е-АДВОКАТУРА 
С решение № 481/12.01.2018 г. бе приета дългосрочната програма за 

въвеждане на „електронната адвокатура”. С решение № 1639/8.02.2019 г. 
бе приета и Пътна карта за развитие на е-адвокатура на Висшия адвокатски 
съвет. 

В изпълнение на същата през 2019 г. ВАдвС работи усилено за 
въвеждането й чрез обновяване на адвокатските регистри. Това включваше 
в себе си вземане на решения в три насоки:  

Първата насока на работа на ВАдвС бе свързана вземане на 
решения за: 

а) внедряване и използване на най-съвременните информационни и 
комуникационни технологии; 

б) реформа на Единния регистър на адвокатурата относно вписването 
на адвокати, младши адвокати, адвокатски сътрудници, чуждестранни 
адвокати, адвокатски дружества и договори за адвокатски съдружия; 
 в) Електронно сезиране – осигуряване на функционалност през уеб-
страницата на ВАдвС на безплатно подаване по електронен път на 
изявления от адвокатите и гражданите, сезиращи ВАдвС и адвокатските 
съвети; 
 г) безхартиен обмен – осигуряване на безхартиен обмен на 
документи, включително вписванията в регистрите, дисциплинарни 
преписки, кореспонденция между органите на адвокатурата, адвокатите и 
всички заинтересовани лица; 

д) електронно подписване и удостоверяване на време и съдържание – 
интегриране на портал за електронно подписване на документи от страна 
на адвокатите и органите на адвокатурата, адресирани до държавни органи 
и органите на съдебната власт, включително чрез електронно 
удостоверяване на времето на създаването им и съдържанието им в 
съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014; 

е) електронни адвокатски карти – осигуряване на възможност за 
издаване на електронни адвокатски карти върху смарт-устройства 
(мобилни телефони) и тяхното признаване като легитимационен е-
документ, без да е необходимо да се ползва пластичната адвокатска карта; 
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ж) електронни разплащания – създаване на възможност за 
централизирано заплащане на дължими вноски към адвокатските съвети и 
Висшия адвокатски съвет, както и на осигурителните вноски; 

з) електронна правна помощ – създаване 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. 
 Втората насока на работа на ВАдвС бе свързана с въвеждане на 
елементи от Електронното правосъдие в измененията на Наредба № 
3/29.10.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от адвокатските 
съвети, чрез: 

а) съгласуване на адвокатските регистри с регистрите поддържани от 
Висшия съдебен съвет и НБПП; 

б) съгласуване на адвокатските регистри с регистрите поддържани от 
Главна прокуратура; 

в) съгласуване на адвокатските регистри с регистрите, поддържани в 
средата за междурегистров обмен „RegiX”; 

Третата насока на работа на ВАдвС бе свързана с работа по 
подобряване управлението на адвокатските регистрите и придаване на 
нови функционалности на регистрите, чрез:  

а) подобряване на техническите възможности на регистрите; 
б) създаване на т.нар. „електронно досие” на всеки адвокат; 

 в) решаване на въпроса с обема на публичната информация, която се 
предоставя на трети лица, както и на всеки един адвокат; 

г) подобряване на графичното оформление на публичната част на 
регистрите; 

д) преглед, улесняване, разширяване и допълване на възможностите 
на регистрите, свързани с вписванията, измененията и заличаванията в 
регистрите; 

е) въвеждане на електронни производства по първоначално вписване 
на адвокати, адвокатски сътрудници, адвокатски дружества и адвокатски 
съдружия, вписване на промени по партидите им и отписването от 
регистрите; 

ж) въвеждане на възможност (условия, адресати и услуги) за 
събиране на такси при използване на данни от регистрите от трети лица 
(външни за адвокатурата); 

з) въвеждане на възможността за съставяне на електронни 
пълномощни и поддържане в регистрите на всички въпроси, свързани с 
тяхната актуалност; 

и) въвеждане на възможност за издаване на електронни адвокатски 
карти, свързани с тяхното издаване, поддържане в актуално състояние 
(например свързването на електронната адвокатска карта с изпълнението 
на задълженията на адвокатите по чл. 49 от ЗА) и отразяване прекратяване 
на адвокатските права; 
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й) въвеждане на възможност да електронна персонификация на 
адвоката; 

к) въвеждане на възможност за всеки адвокат за достъп до 
съдържащото се в регистрите негово лично електронно досие; 

л) въвеждане на възможности за получаване на автоматизирани 
справки по конкретни заявки; 

м) въвеждане на възможности за получаване на статистически данни 
за нуждите на Адвокатските колегии и ВАдвС по различни показатели; 

н) въвеждане на възможност за генериране на справки за платен 
членски внос за всеки адвокат, като в регистрите се предвиди възможност 
за отразяване на платения членски внос, платена професионална 
застраховка и др.  

о) въвеждане на възможност за генериране на справки за 
дисциплинарна съдимост на адвоката, включително и предвиждане на 
възможност за въвеждане на специална графа в удостоверението за 
актуално състояние за дисциплинарния статус на адвоката; 

п) въвеждане на най-съвременните начини и програми за защита на 
електронните регистри на българската адвокатура, съхранението на базата 
данни и предотвратяване каквато и да било възможност за погиване на 
данни. 

В изпълнение на първата насока на работа за въвеждане на 
„електронната адвокатура”, ВАдвС продължи работата по въвеждане на 
единната деловодна система, която да позволи въвеждането на електронно 
деловодство, електронно сезиране и безхартиен обмен на ВАдвС с 
адвокатските съвети, с адвокатите и гражданите и юридическите лица.  

Сключен бе договор за закупуване на софтуер за управление на 
информация и процеси чрез внедряване на системата Docu Ware за единна 
деловодна система с оглед оптимизация на деловодната работа във ВАдвС 
и ефективното управление на информацията, с която съветът работи, както 
и за оптимизация на дейността и за сигурност на обработваната 
информация. 

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.  

ВАдвС сключи договор с фирма „Немечек“ ООД за единна 
деловодна система за работа DocuWare. Интегрираният софтуерен продукт 
за електронен документооборот и архивиране DocuWare осигурява 
възможност за обхващане в единна информационна система документите 
на организацията. Внедряването на електронна система от такъв тип ще 
доведе до оптимизация на процесите свързани с работата с документи във 
Висш адвокатски съвет. Резултатът ще бъде намаляване на разходите и 
увеличаване на ефективността и ефикасността на служителите. 
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С помощта на системата за управление на документооборота 
DocuWare служителите на ВАдвС могат да архивират, търсят, намират, 
визуализират и принтират различни видове документи. Системата 
позволява да насочват част от тях до предварително дефинирани следващи 
инстанции за запознаване със съдържанието им, и вземане на решения за 
следващи действия. 

Продължи надграждането на сайта на ВАдвС. Той все повече се 
превръща в основен източник на информация за адвокатите и гражданите. 
През 2019 г. бе направена инвентаризация на сайта – Решение № 
1902/31.05.2019 г. В резултат на това бе извършена актуализация на 
визуализацията му, направена бе оптимизация на организацията на 
предоставяната информация. Продължи интегрирането на най-
съвременните технологии, свързани с въвеждане на електронното 
разплащане, както и изграждането на вътрешните интранет страниците, 
даващи възможност за предоставяне на индивидуален достъп на всеки 
отделен адвокат до чувствителна информация, свързана с дейността на 
българската адвокатура и до електронните разплащания  

И през тази година продължи изработването на електронни сайтове 
на адвокатските колегии. Финализира работата по сайтове за: АК - Смолян, 
АК - Плевен, Силистра, Кърджали, Перник, В. Търново, Враца и Монтана. 

В изпълнение на втората насока на работа за въвеждане на 
„електронната адвокатура”, ВАдвС проведе срещи с представители на 
Висшия съдебен съвет, Държавната агенция за електронно управление, 
Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката 
и „Информационно обслужване” АД с оглед осигуряване на достъп до 
Единния портал за електронно правосъдие и до съответните регистри, 
които имат отношение и връзка с дейността, която адвокатите, 
адвокатските съвети и ВАдвС извършват (например автоматизирано 
извършването на справки относно дипломите на юристите-кандидати за 
адвокати, относно положения теоретико-практически изпит от юристите-
кандидати за адвокати, относно техния юридически стаж) респективно 
предоставяне на възможност на съответните регистри да извършват 
автоматизирана проверка дали едно лице е вписан като адвокат или не, 
както и какъв е неговия статус. 

В изпълнение на третата насока на работа за въвеждане на 
„електронната адвокатура”, ВАдвС извърши следното: 

Първата стъпка бе направена през 2018 г. когато с решение № 
1022/18.05.2018 г. бе открита процедура за изменение и допълнение на 
Наредба № 3/29.10.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от 
адвокатските съвети. Бяха предприети и извършени до края на 2018 г. 
всички необходими действия за връщане на управлението, поддържането и 
съхранението на адвокатските регистри във ВАдвС. 

Втората стъпка, която ВАдвС предприе бе свързана с приемането на 
Решение № 1597/08.02.2019 г., с което бе формирана работна група със 
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задача да подготви промените в Наредба № 3/29.10.2004 г. за воденето и 
съхраняването на регистрите от адвокатските съвети. Работната група 
работеше в следния състав: адв. Георги Димитров, адв. Емил Ядков, адв. 
Даниела Минева, адв. Веселка Коева и Александър Съботинов. С Решение 
№ 2159/06.12.2019 г. в състава на работната група бе включена и адв. 
Силвия Паунова. 

Третата стъпка бе свързана с извършване на проучване сред 
адвокатските съвети и адвокатите на вижданията им за необходимите 
промени в регистрите на българската адвокатура. С решение № 
1797/29.03.2019 г. на адвокатските съвети бе изпратено нарочно писмо с 
формуляр за набиране на предварителна информация за проблеми при 
приложението на Наредба № 3. Такава информация бе предоставена само 
от адвокатските колегии в Габрово, Кюстендил, Пазарджик, Търговище и 
Шумен. С Решение № 1892/31.05.2019 г. ВАдвС утвърди основните насоки 
за изменения в Наредба № 3/2004 г. и предостави мандат на работната 
група, формирана с Решение № 1597, да подготви конкретните редакции 
на текстовете по наредбата. 

Четвъртата стъпка бе свързана с констатиране на обстоятелството, че 
техническата работа по измененията в адвокатските регистри следва да се 
изпълнява едновременно с формулирането на редакциите на текстовете, 
които ще се променят. Поради това ВАдвС откри процедура по изготвяне 
на проект за техническо задание и план за обновяване на Единния 
адвокатски регистър. По тази процедура постъпиха две предложения – от 
„Банчев-Колев” ЕООД и от „ЦАПК Прогрес” АД. С Решение 
1962/18.07.2019 г. ВАдвС одобри предложението за техническо задание и 
план за обновяване на Единния адвокатски регистър на дружеството 
„Банчев-Колев” ЕООД и възложи на председателя на ВАдвС да сключи 
договор. Предмет на този договор за обновяване на адвокатските регистри 
е възлагане на преработка на съществуващите системи (рефакторинг), 
изготвяне на графичен дизайн, изготвяне на потребителски интерфейс и 
други дейности, свързани с актуализацията и промените в адвокатския 
регистър. Такъв договор е сключен на 08.08.2019 г. 

Петата стъпка бе свързана със съвместните действия на работната 
група и дружеството „Банчев-Колев” ЕООД. Поради констатирани 
проблеми работната група със свой доклад запозна ВАдвС с тях. С 
Решение № 2160/06.12.2019 г., измени Решение № 1022/18.05.2018 г., като 
разшири правомощията на работната група да прецени, ако са налице 
условията за това, да изготви нова Наредба по чл. 147 от Закона за 
адвокатурата.  

Към настоящия момент работата по адвокатските регистри напредва 
с бързи темпове, като вече са изработени графичните дизайни, уточнени са 
новите функционалности на регистрите, изготвените са алгоритмите на 
работа, както е разработена и административната част на тях. Надявам се 
през 2020 г. новите обновени адвокатски регистри да заработят, като и 
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през настоящата година, въвеждането на елементите на „електронната 
адвокатура” ще бъде едно от основните направления на дейността на 
ВАдвС.  

 XII. 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 18 и 19 май 2019 г., когато се проведе 
писмения изпит и 1 юни 2019 г., когато се проведе устния. 

Изпитът беше проведен от комисия, назначена със заповед на 
председателя на ВАдвС в състав: председател адв. Стефка Въжарова –
главен секретар на Висшия адвокатски съвет, и членове: Емил Петров 
Ядков – АК-Благоевград, член на ВАдвС; Светлана Несторова Проданова – 
АК-Бургас, резервен член на ВАдвС; проф. д-р Пламен Александров 
Панайотов – АК-София доц. д-р Таня Панайотова Градинарова – АК 
София. 

До изпита бяха допуснати общо 425 кандидати. На първата част от 
изпита се явиха 402 кандидати. Не се явиха 23 кандидати. 145 бяха 
кандидатите, издържали теста. Те се явиха на втората част от писмения 
изпит. От тях 130 кандидати издържаха теста. Всички те се явиха на 
устния изпит и издържаха същия. Така успеваемостта на тази сесия беше 
32%. 

Допуснато бе и лице със специални потребности (незрящ кандидат), 
чийто изпит бе проведен в заседателната зала, в сградата на ВАдвС, в гр. 
София, ул. „Цар Калоян“ 1а, от член на изпитната комисия – адв. Светлана 
Несторова Проданова и квестор адв. Борислав Георгиев Ганчев. 

       ОБОБЩЕНА СТАТИСТИКА: 
1. ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ       

ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2019 г. СТАТИСТИКА ПО КОЛЕГИИ 
 

Таблица1 
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№ по 
ред

Адвокатска колегия
Общ брой 
кандидати

Неявили се 
на 1-ва част

Явили се на 
1-ва част

Издържали 
1-ва 

част/Допусн
ати до 2-ра 

част

Явили се на 
2-ра част

Издържали 
2-ра 

част/Допус
нати до 
устен

Издържали 
устен

% 
ИЗДЪРЖАЛИ 
/от явилите 

се/

а б в г д е ж з и й

1 Благоевград 11 11 6 6 5 5 45%
2 Бургас  16 1 15 3 3 2 2 13%
3 Варна 27 27 6 6 6 6 22%
4 В.Търново 6 6 2 2 2 2 33%
5 Видин 3 1 2 0 0 0 0 0%
6 Враца 8 8 3 3 3 3 38%
7 Габрово 2 2 0 0 0 0 0%
8 Добрич 11 11 1 1 0 0 0%
9 Кърджали 6 6 0 0 0 0 0%

10 Кюстендил 6 1 5 0 0 0 0 0%
11 Ловеч 3 3 0 0 0 0 0%
12 Монтана 4 4 1 1 1 1 25%
13 Пазарджик 6 1 5 1 1 1 1 20%
14 Перник 5 5 3 3 3 3 60%
15 Плевен 2 2 0 0 0 0 0%
16 Пловдив 45 3 42 14 14 11 11 26%
17 Разград 5 5 0 0 0 0 0%
18 Русе  12 1 11 6 6 5 5 45%
19 Силистра 5 5 0 0 0 0 0%
20 Сливен 5 1 4 0 0 0 0 0%
21 Смолян 2 2 1 1 0 0 0%
22 София 205 12 193 88 88 81 81 42%
23 Стара Загора 14 14 3 3 3 3 21%
24 Търговище 4 1 3 1 1 1 1 33%
25 Хасково 4 1 3 1 1 1 1 33%
26 Шумен 6 6 3 3 3 3 50%
27 Ямбол 2 2 2 2 2 2 100%

ОБЩО: 425 23 402 145 145 130 130 32%  
От кандидатствалите чрез адвокатски колегии Видин, Монтана и 

Пазарджик няма успели кандидати на писмената част от изпита. 
 

1. ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ 
ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2019 г. СТАТИСТИКА ПО УНИВЕРСИТЕТИ 

 
Таблица 2 
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№ 
по 

ред
ВУЗ

Брой 
КАНДИДА

ТИ

Неявили 
се на 

първа 
част

Явили 
се на 
първа 
част

Допуснати 
до втора 

част

Допуснати 
до  устен

Брой 
ИЗДЪРЖАЛИ

% 
ИЗДЪРЖАЛИ   

/към д/

а б в г д е ж з и

1 СУ 106 2 104 61 60 60 58%
2 БСУ 23 2 21 3 2 2 10%
3 ВСУ 46 1 45 9 6 6 13%
4 ВТУ 46 5 41 10 10 10 24%
5 РУ 28 2 26 10 9 9 35%
6 ЮЗУ 55 6 49 11 8 8 16%
7 НБУ 55 2 53 13 11 11 21%
8 УНСС 24 1 23 16 14 14 61%
9 ПУ 37 2 35 12 10 10 29%

10 ТУ-Варна 1 0 1 0 0 0 0%
11 Великобритания 1 0 1 0 0 0 0%
12 Грция 1 0 1 0 0 0 0%
13 Италия 1 0 1 0 0 0 0%
14 Нидерландия 1 0 1 0 0 0 0%

Общ брой: 425 23 402 145 130 130 32%  
 

Рeзултатите, 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, Нидерландия. 

Традиционно най-добре представили се са кандидатите, завършили 
Софийски университет и УНСС. Най-лоши резултати отново са показали 
кандидатите, завършили ВСУ, БСУ и ЮЗУ.  

 
Есенната сесия на изпита за 2019 г. се проведе на 2 и 3 ноември 

2019 г. – писмен изпит и на 16 ноември 2019 г. – устен изпит. 
Изпитът бе проведен от комисия, назначена със заповед на 

председателя на Висшия адвокатски съвет, в състав: председател Веселка 
Коева – АК - В. Търново, член на ВАдвС и членове:  Лидия Георгиева 
Атанасова – АК- Сливен, член на ВАдвС; Димитър Димов Петров – АК- 
Варна, член ВДС; проф. д-р Пламен Александров Панайотов – САК; доц. 
д-р Таня Панайотова Градинарова – САК.  

До изпита бяха допуснати общо 455 кандидати. На първата част от 
изпита се явиха 419 кандидати. Не се явиха 36 кандидати. 227 кандидати 
издържаха теста и се явиха на втората част от писмения изпит. От тях 169 
кандидати издържаха теста. Явиха на устния изпит 168 и издържаха 
същия. Така успеваемостта на тази сесия беше 40%. 
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Благодаря на членовете на двете изпитни комисии за 
безпристрастната им и обективна работа. 

 
ОБОБЩЕНА СТАТИСТИКА: 
2. ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ       

ЕСЕННА СЕСИЯ 2019 г. СТАТИСТИКА ПО КОЛЕГИИ 
 

Таблица1 
СТАТИСТИКА ПО КОЛЕГИИ

№ по 
ред

Адвокатска колегия
Общ брой 
кандидати

Неявили се 
на 1-ва част

Явили се 
на 1-ва 

част

Издържали 
1-ва 

част/Допус
нати до 2-

ра част

Явили се 
на 2-ра 

част

Издържал
и 2-ра 

част/Допус
нати до 
устен

Издържал
и устен

% 
ИЗДЪРЖАЛИ 
/от явилите се 
на 1-ва част/

а б в г д е ж з и й

1 Благоевград 11 1 10 4 4 2 2 20%
2 Бургас  11 2 9 2 2 1 1 11%
3 Варна 38 4 34 13 13 9 9 26%
4 В.Търново 5 1 4 1 1 1 1 25%
5 Видин 2 1 1 0 0 0 0 0%
6 Враца 3 0 3 2 2 2 2 67%
7 Габрово 2 0 2 1 1 1 1 50%
8 Добрич 6 0 6 2 2 1 1 17%
9 Кърджали 6 0 6 1 1 1 1 0%

10 Кюстендил 2 0 2 2 2 1 1 50%
11 Ловеч 4 0 4 1 1 1 1 25%
12 Монтана 4 0 4 1 1 1 1 25%
13 Пазарджик 6 0 6 1 1 1 1 17%
14 Перник 7 1 6 2 2 2 2 33%
15 Плевен 4 0 4 0 0 0 0 0%
16 Пловдив 46 4 42 18 18 10 10 24%
17 Разград 2 0 2 0 0 0 0 0%
18 Русе  5 1 4 1 1 0 0 0%
19 Силистра 4 0 4 2 2 1 1 25%
20 Сливен 5 0 5 0 0 0 0 0%
21 Смолян 2 0 2 2 2 2 2 100%
22 София 258 18 240 163 163 128 127 53%
23 Стара Загора 9 1 8 3 3 0 0 0%
24 Търговище 3 0 3 1 1 0 0 0%
25 Хасково 6 0 6 3 3 3 3 50%
26 Шумен 4 2 2 1 1 1 1 50%
27 Ямбол 0 0 0 0 0 0 0 0%

ОБЩО: 455 36 419 227 227 169 168 40%  
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1. ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ 
ПРОЛЕТНА СЕСИЯ 2019 г. СТАТИСТИКА ПО 
УНИВЕРСИТЕТИ 

 
Таблица 2 

№ 
по 

ред
ВУЗ

Брой 
КАНДИД

АТИ

Неявил
и се на 
първа 
част

Явили 
се на 
първа 
част

Допуснати 
до втора 

част

Допуснати 
до  устен

Брой 
ИЗДЪРЖАЛ

И

% 
ИЗДЪРЖАЛ
И   /към д/

а б в г д е ж з и

1 СУ 154 8 146 119 98 98 67%
2 БСУ 18 2 16 4 1 1 6%
3 ВСУ 49 6 43 13 9 9 21%
4 ВТУ 34 2 32 9 6 6 19%
5 РУ 14 4 10 3 1 1 10%
6 ЮЗУ 54 5 49 16 13 13 27%
7 НБУ 39 4 35 13 6 6 17%
8 УНСС 41 1 40 32 25 24 60%
9 ПУ 44 4 40 17 9 9 23%
10 ТУ-Варна 2 0 2 0 0 0 0%
11 Великобритания 2 0 2 1 1 1 50%
12 Гърция 1 0 1 0 0 0 0%
13 Франция 1 0 1 0 0 0 0%
14 Италия 1 0 1 0 0 0 0%
15 Нидерландия 1 0 1 0 0 0 0%

Общ брой: 455 36 419 227 169 168 40%  
 
Позволете ми от името на Висшия адвокатски съвет да изкажа 

благодарност на квесторите Борислав Ганчев, Весела Савова, Владимир 
Бакалов, Галина Фарфарова, Гергана Каравелова, Дариана Георгиева, 
Димитър Долапчиев, Димитър Димитров, Дора Райчинова, Кристиан 
Мирчев, Майкъл Билал Ел-Тал, Невена Личева-Гилън, Ралица Топузова, 
Христо Ненков, Цанка Тороманова, Цанко Славчев, които взеха участие 
като квестори при провеждане на изпитите и съвестно, коректно и 
отговорно за изпълнили задълженията си, както и на служителите на 
ВАдвС.  

И през отчетния период изпитите, организирани от ВАдвС, се 
провеждат при спазване на нормативната уредба, 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 
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достойни млади колеги, добре подготвени, отговарящи на съвременните 
европейски изисквания. 

 
XIII. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 
Висшият адвокатски съвет винаги е считал работата по 

продължаващата квалификация на адвокатите за приоритет в своята 
дейност. Ето защо е създал и финансира фондация „Център за обучение на 
адвокати „Кръстю Цончев“ (ЦОА „Кръстю Цончев“) с цел системно, 
задълбочено и качествено обучение на адвокатите в страната.  

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. 

Така обучителната дейност се провежда чрез Центъра за обучение на 
адвокати „Кръстю Цончев”, който успешно 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 и адв. Румен Кирилов.  
 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 ВАдвС в гр. София, ул. 
„Цар Калоян” № 8, ет. 4, където се намира Центърът. 

През 2019 г. бяха проведени общо 266 семинара със 7684 участници, 
както следва: 90 мероприятия в Центъра за обучение на адвокати, от които 
57 семинари, 26 модула от курсове и 8 други мероприятия, както и 160 
семинара съвместно с адвокатските съвети от страната. През годината 
всички адвокатски колегии се включиха в квалификационната дейност, 
като организираните семинари съвместно с тях бяха, както следва: 
Адвокатска колегия Благоевград – 8 семинара, Бургас – 8, Варна – 4, 
Велико Търново – 5, Видин – 2, Враца – 3, Габрово – 1, Добрич – 1, 
Кюстендил – 1, Кърджали – 2, Ловеч – 3, Монтана – 1, Пазарджик – 8, 
Перник – 3, Плевен – 6, Пловдив – 10, Разград – 1, Русе – 10, Силистра – 2, 
Сливен – 3, Смолян – 4, София – 5, Стара Загора – 7, Търговище – 4, 
Хасково – 4, Шумен – 7, Ямбол – 5 семинара. 

Продължи практиката да се организират семинари съвместно от 
няколко адвокатски съвети, за да могат адвокати от различни адвокатски 
колегии да бъдат обучени по теми, представляващи общ интерес и са 
актуални, както и по по-специфични такива.  

Темите за семинарите се определят по предложен примерен списък, 
отправен от Управителния съвет на ЦОА „Кръстю Цончев” до 
адвокатските съвети, като списъкът се актуализира няколко пъти годишно, 
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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 
ЦОА „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, академични лица. 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. 

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 с практическа насоченост. През периода бяха 
проведени 11 обучения съвместно с Националното бюро за правна помощ, 
които бяха насочени към адвокатите, вписани в Националния регистър за 
правна помощ.  

Благодарение на съвременната аудиовизуална система в 
помещенията на ЦОА „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, както и 
запазването им във видео-архив на сайта при получено съгласие за това от 
страна на лекторите. 
 През 2019 г. ЦОА„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 
гражданскоправните, наказателноправните науки, административното и 
търговското право, с превес на създаване на умения за решаване на казуси 
и тестови въпроси. На семинарите участие взеха 120 души, като 
благодарение на новата аудиовизуална система и двата курса се проведоха 
в залите на ЦОА „Кръстю Цончев“. 
 ЦОА „Кръстю Цончев” съвместно с ВАдвС проведе за трети пореден 
път превърналите се в традиционни „Дни на адвокатите“, които се 
състояха в периода 26 - 29 септември 2019 г. в Санаторно-оздравителния 
комплекс „Камчия“. В мероприятието взеха участие над 200 адвокати от 
цялата страна. Откриващото събитие бе лекция на адв. Снежана Стефанова 
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на тема: „Практически проблеми при обжалване на задържането по чл. 72 
от ЗМВР и на задържането от прокурор до 72 часа по чл. 64, ал. 2 от НПК в 
светлината на ЕКПЧ. Предпоставки за законосъобразност на мерките за 
неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ според 
практиката на ЕСПЧ.”. Проведе се и семинар на тема: „Потребителските 
договори. Неравноправни клаузи“ с лектор съдия Емилия Василева от 
Търговската колегия на ВКС. 

В рамките на Дните на адвокатите се проведе и състезание за 
решаване на съдебни казуси в областта на гражданското и наказателното 
право. Сили премериха млади адвокати от цялата страна, които бяха 
излъчени от адвокатските съвети, а тяхното участие беше подсигурено от 
организаторите на мероприятието – ВАдвС и ЦОА „Кръстю Цончев”.  

В състава на журито на състезанието по решаване на 
гражданскоправни казуси бяха изтъкнатите специалисти в областта 
Красимир Влахов – съдия в Конституционния съд на Република България, 
адв. Атанас Стоянов – зам.-председател на ВАдвС, адв. Любомир Денев – 
член на УС на ЦОА „Кръстю Цончев”.  

Знанията и уменията на младите ни колеги в областта на 
наказателното право и процес оценяваха проф. Лазар Груев – преподавател 
по наказателно право в ЮФ на СУ и бивш председател на ВКС, адв. 
Стефка Въжарова – главен секретар на ВАдвС, адв. Емилия Недева – член 
на УС на ЦОА, която беше и един от основните организатори на 
състезанието. 

В надпреварата по решаване на гражданскоправни казуси победител 
стана отборът на Софийската адвокатска колегия, следван от отборите от 
адвокатските колегии във Велико Търново, Русе и Плевен (второ място), 
Ямбол, Стара Загора и Варна (трето място).  

На първо място в решаването на наказателноправни казуси е отборът 
на Стара Загора, второто място си поделят София, смесен отбор на Велико 
Търново и Русе, Варна и Търговище, а на трето място се класира отборът 
на младите адвокати от Велико Търново.  

През отчетния период ЦОА „Кръстю Цончев“ проведе и третия по 
рода си семинар за запознаване с устройствените и етичните правила за 
упражняване на адвокатската професия в други европейски държави. Този 
път темата на международната кръгла маса беше: „Устройствени и етични 
правила за упражняване на адвокатската професия в България, Сърбия, 
Румъния и Словения” и се проведе в гр. Видин, в Европейския ден на 
адвоката – 25 октомври 2019 г. Събитието беше открито от председателя 
на УС на ЦОА „Кръстю Цончев” адв. Йордан Йорданов, зам.-председателя 
на ВАдвС адв. Атанас Стоянов, а от името на домакините участниците в 
конференцията приветства председателят на Адвокатска колегия – Видин 
адв. Кирил Груев. Международните гости бяха: адв. Татяна Ахлин 
(Словения), адв. Ясмина Виданович (Сърбия), както и делегация от 
адвокати от побратимените на Видин градове в Румъния. В 



62 
 

международния форум участваха още членове на ВАдвС, представители от 
адвокатските колегии от страната, както и членове на УС на ЦОА „Кръстю 
Цончев”. 

Сред другите чуждестранни лектори през периода беше 
американският адвокат и медиатор Виктор Шахтер, който на 08.05.2019 г. 
в Центъра за обучение на адвокати изнесе семинар на тема: „Адвокатите 
срещат медиацията – предизвикателства и предимства”. Събитието беше 
организирано съвместно със САК и Центъра за спогодби и медиация към 
СРС и СГС. 

След успеха на Едногодишното продължаващо задълбочено 
обучение по право на ЕС през изминалите две години, УС взе решение и 
през 2019 г. да се проведе трето издание на курса. Той се организира в три 
обучителни центъра – гр. Пазарджик, гр. Плевен и гр. София. Поради 
големия брой участници в гр. София, занятията се провеждаха в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (272-ра аудитория). 
Програмата бе от пет модула. Обучаващите се адвокати бяха рекорден 
брой – над 600 души (Пазарджик – 107, Плевен – 78, София - 415). Лектори 
бяха: проф. дюн Атанас Семов – съдия в Конституционния съд на 
Република България, доц. д-р Юлия Захариева, доц. д-р Иван Стойнев и 
доц. д-р Христо Христев. Курсът е с възможност и за придобиване на 
следдипломна квалификация по право на Европейския съюз. Във връзка с 
доброто сътрудничество между ЦОА и Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, председателят на УС на ЦОА адв. Йорданов получи 
благодарствена грамота от ректора на СУ проф. дфн Анастас Герджиков.  

Поради нарастващия интерес на българските адвокати към 
систематизираните учебни курсове, УС на ЦОА взе решение и проведе 
успешно за втора поредна година Специализиран курс по вещно право в 
гр. Пловдив. Тематиката на курса включва актуални въпроси на правото на 
собственост върху недвижими вещи, провокирани от влиянието на 
нормите на административното право върху правомощията на носителя на 
вещните права. В лекторския екип са включени съдиите от ВКС Камелия 
Маринова и Борислав Белазелков, Любомира Мотова – съдия във ВАС, 
Нейко Димитров – съдия в Окръжен съд-Варна, Ирена Обретенова – съдия 
в Апелативен съд-Варна, както и адвокатите Валентина Бакалова и 
Любомир Денев. Записаните за участие в курса адвокати бяха 120. 

ЦОА „Кръстю Цончев“ успя да подбере и осигури участието на 25 
български адвокати в трансграничния курс по програмата HELP на Съвета 
на Европа на тема: „Трудовите права като човешки права“. Началният 
семинар на курса се състоя в гр. Варшава, Република Полша в периода 06-
07.05.2019 г., като след него се проведе и самото онлайн обучение по 
темата в рамките на 3-месечен период.  

През отчетния период ЦОА „Кръстю Цончев” съвместно с АК -
Пазарджик организира курс за придобиване на правоспособност като 
медиатор в гр. Пазарджик в периода 05-07.04.2019 г. (първа част) и 12-
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14.04.2019 г. (втора част) с лектори: адв. Ивайло Данов, адв. Георги 
Бакалов и г-жа Елеонора Георгиева. Центърът за обучение на адвокати 
„Кръстю Цончев“ е одобрена и сертифицирана от Министерство на 
правосъдието на Република България обучителна организация за 
провеждане на курсове за придобиване на правоспособност като медиатор. 

В периода 03-06.10.2019 г. ЦОА „Кръстю Цончев“ организира 
изнесен семинар в гр. Урануполи, Република Гърция на тема: „Градините 
на Света Богородица – минало, настояще и бъдеще” с лектор г-н Емил 
Велинов – директор на Дирекция „Вероизповедания” към Министерския 
съвет на Република България, както и лекция на тема: „Правото на 
вероизповедание и религиозните институции в Република България“ с 
подтеми: „1. Основни насоки и тенденции в развитието на религиозността 
в България след 1989 г.; 2. Статистика и доктринален профил на 
регистрираните вероизповедaния в Република България (2003-2019 г.); 3. 
Чуждестранните мисионери и религиозни служители; 4. Явлението 
„етническа църква“ в България – интеграционен механизъм или 
самосегрегация; 5. Средни и висши религиозни училища в България; 6. 
Актуални въпроси, свързани с новите промени в Закона за 
вероизповеданията“ с лектор: г-жа Жасмина Донкова – доктор по теология 
и сравнително религиознание с дисертация на тема: „Конституционна 
уредба на държавно-църковните отношения в България (1879-1991 г.). В 
изнесения семинар участие взеха 50 души, а по време на него мъжете 
имаха възможност да посетят Атон и българския манастир в Монашеската 
република – „Св. Георги Зограф”., а за жените имаше отделна програма. 

В периода 14-15 юни 2019 г. бе проведено обучение съвместно с 
Адвокатска колегия - Ловеч, изнесено в гр. Врънячка баня, Република 
Сърбия на тема: „Производство по установяване и обжалване на данъчни 
задължения. Защита срещу принудителното изпълнение по ДОПК” с 
лектор: адв. Стефан Тихолов. 

През месец юни 2019 г. съвместно с АК Смолян бе проведен и 
пътуващ семинар в Република Италия на тема „Домашното насилие” с 
лектор: адв. Йорданка Бекирска. 

През изминалата година ЦОА продължи своята научна и издателска 
дейност, плод на която е книгата „Бащите на Българската конституция: 
Мрежата на националната тъкан“ с автор проф. дин Милко Палангурски. 
На 15.04.2019 г. се състоя официалното представяне на книгата, която 
Центърът издаде по повод бележитата 140-годишнина от приемането на 
Търновската конституция. Тържественото събитие се проведе в 
знаменателното за Велико Търново Народно читалище „Надежда – 1869”, 
където няколко пъти е заседавало Учредителното събрание. На събитието 
присъстваха кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов, арх. 
Донка Колева – председател на настоятелството на НЧ „Надежда – 1869“, 
проф. Веселин Янчев, председателят на Висшия адвокатски съвет адв. 
Ралица Негенцова, както и конституционният съдия проф. Атанас Семов, 
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който оцени Търновската конституция като огледало на националната 
душевност. Книгата беше представена от председателя на УС на ЦОА адв. 
Йордан Йорданов. 

Написването на книгата е подарък за ЦОА от проф. Палангурски, 
като първоначално беше издадена в тираж 1 000 бр., 500 бр. от които бяха 
закупени от Народното събрание и 60 бр. – от Община Велико Търново, 
което наложи отпечатването на нов тираж от 1 000 бр.  

Продължи успешното сътрудничество с издателствата „Сиби” и 
„Сиела” 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.  

На 06.06.2019 г. ЦОА „Кръстю Цончев” беше домакин на 
публичното представяне на книгата „Защита на личните данни” с автори г-
жа Десислава Тошкова-Николова и д-р Невин Фети (издание на ИК „Труд 
и право”). Залата се оказа тясна за дошлите над 100 гости на 
презентацията, сред които председателят на ВАдвС Ралица Негенцова, 
проф. Емилия Друмева и Пламен Узунов – секретари по правните въпроси 
на Президента на Република България, чл.-кор. проф. дюн Цанка Цанкова, 
проф. Сашо Пенов, г-н Асен Ризов – президент на ИК „Труд и право“, 
членове на ВАдвС, Комисията за защита на личните данни и ЦОА, съдии, 
адвокати, длъжностни лица по защита на данните, юристи и приятели на 
двете авторки. Авторите запознаха подробно със съдържанието на книгата 
гостите на мероприятието, а след тях рецензиите си на труда представиха 
проф. д.т.н. Веселин Целков – член на КЗЛД, и проф. дюн Цветан Сивков. 
Последваха изказвания на присъстващите, които благодариха за 
уникалната по рода си книга и пожелаха успех на изданието и авторите. 

На 29.10.2019 г. Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” 
бе домакин и на официалното представяне на новата книга на адв. 
Валентина Бакалова „Новите положения в устройството на територията, 
благоустройството и кадастъра“. Изданието е на ИК „Труд и право” и беше 
представено от неговия автор и от адв. Валя Гигова – член на ВАдвС. 
Книгата изследва промените в Закона за устройство на територията, 
приети в периода 2015-2019 г. Разгледани са актуални въпроси, свързани с 
административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на 
устройствените и административно-техническите изисквания на ЗУТ и на 
специалните закони. 

През 2019 г. стартира работата си и новият сайт на Центъра за 
обучение на адвокати – advotraining.bg, в който се обявяват всички 
организирани от ЦОА мероприятия и всеки адвокат може да проследява 
новини, снимки и друга актуална информация. Функционира и официална 
Фейсбук страница на ЦОА. Използва се и система за известяване на всички 
адвокати от страната. 

Председателят на ВАдвС, заместник-председателите и главният 
секретар участват в заседанията на ЦОА. Висшият адвокатски съвет 
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изказва благодарност на Управителния съвет за успешната и ползотворна 
работа и през изминалата година. 

 Становището на Висшият адвокатски съвет, е че една от основните 
насоки в работата за целия мандат е и ще продължава да бъде 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.  

ВАдвС продължава сътрудничеството си с Германската фондация за 
международно правно сътрудничество Deutsche Stiftung по програмата за 
изпращане на стаж в Германия на млади адвокати от Централна, 
Източна и Югоизточна Европа. На 12.11.2019 г. се състоя изпит по 
юридически немски език от комисия в състав: адв. Гроздан Добрев от 
Софийската адвокатска колегия и г-жа Невяна Царева – главен асистент в 
СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра „Скандинавистика и германология“.  

От петте участници изпитната комисията избра Невена Георгиева 
Личева - Гилън от САК. Тя ще бъде на стаж за периода от 22 април до 30 
май 2020 г. в град Кьонигсвинтер (близо до град Бон). 

 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. Колегите са с отлични впечатления от организацията и 
от получените познания и практически опит и създадените професионални 
контакти. 

 През 2019 г. със съдействието на доц. д-р Светла Маргаритова 
продължи активно да функционира специално създадената в сайта на 
ВАдвС рубрика, посветена на делата срещу България, заведени пред 
Европейския съд по правата на човека. 
 

 XІV. УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВИСШИЯ 
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ В РАБОТНИ ГРУПИ НА ДРУГИ 
ИНСТИТУЦИИ  

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. 
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 3. През целия период ВАдвС изпълняваше задължението си да 
изпраща свои представители за членове на комисиите в провежданите 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, Валентин Бенатов, 
Владимир Дончев, Димитър Петрова, Йосиф Герон, Красимир Краев, 
Лидия Дикова, Лили Лозанова, Людмил Рангелов, Мария Ганева, Мария 
Вълканова, Милена Караманолова, Нели Виодорова, Никола Рангелов, 
Нина Седефова, Станислав Тонов, Христо Караманолов, Цветана Чуклева 
и 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. 

  
 XV. ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ  
 
 През отчетния период ВАдвС разгледа 245 дисциплинарни преписки.  
Образувани са 140 дисциплинарните преписки по жалби срещу 

решения на адвокатските съвети, с които е отказано образуване на 
дисциплинарно производство – без уважение са оставени 111 жалби, без 
разглеждане – 10 жалби. Уважени са 19 жалби, като ВАдвС е отменил 
решенията на адвокатските съвети и е върнал преписките за ново 
разглеждане с указания по 16 преписки; по 3 преписки е отменил 
решенията и е образувал дисциплинарно производството. 

 По този начин потвърдените решения на адвокатските съвети са 
86,43 %. Така се налага извода, 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 е отказал да 
образува дисциплинарно производство в 80 броя от случаите, а в 25 броя 
остави жалбите без разглеждане. През отчетния период няма внесено 
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дисциплинарно обвинение за разглеждане от Висшия дисциплинарен съд 
срещу адвокат член на орган на адвокатска колегия. 

През отчетния период за събиране на разноски, присъдени по 
дисциплинарни дела, бяха образувани производства по реда на чл. 410 от 
ГПК, за които подробна информация има в частта Заповедни производства 
от настоящия доклад.  

С решения на ВАдвС бяха определени адвокатите Людмил Рангелов, 
Христо Христов, Нели Виодорова, Лидия Атанасова, Румен Петков 
Валентина Адиркова, Йосиф Герон, Валя Иванова и Светлана Проданова, 
които да подържат обвиненията по дисциплинарни дела в заседанията на 
Висшия дисциплинарен съд.  

Искам да изкажа благодарност на посочените по-горе колеги, които 
принципно и професионално участват в заседанията на Висшия 
дисциплинарен съд. 

  
ХVI. 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 ВАдвС не е отсъствал по неуважителни причини. 
Председателят на Висшия контролен съвет и председателят на Висшия 
дисциплинарен съд присъстваха на заседанията на съвета. 

Заседанията на ВАдвС се провеждат без ограничения във времето за 
дебати. Преди заседанието дневният ред се публикува на сайта на ВАдвС 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 запознаване с въпросите, 
които ще бъдат разглеждани. 

Редовните заседания започват с доклад на председателя на ВАдвС 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 ВАдвС и се посочват предстоящите 
събития.  

През отчетния период са проведени общо 19 заседания, от които 13 
редовни и 6 извънредни.  

 Редовното заседание на 14 юни 2019 г. бе изнесено в гр. Пловдив, 
където се състоя Националната конференция на българската адвокатура на 
теми: първи панел – „Правото и културното наследство“, втори панел –  
„Предложения за промени в процесуални закони, в изпълнение на 
решенията на общото събрание на адвокатите от страната“ и трети панел – 
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„Взаимодействие на Висшия адвокатски съвет и адвокатските съвети от 
страната“. 

Извънредното заседание на 11.01.2018 г. бе за разглеждане на жалби 
срещу решения на избирателни комисии, обсъждане на отчета за 
изпълнение на бюджета за 2018 г. и на проекта за бюджет на съвета за 2019 
г. 

Извънредното заседание, проведено на 15.02.2019 г., бе за 
разглеждане на жалби срещу решения на избирателни комисии и 
дисциплинарни преписки.  

Извънредното заседание на 15.03.2019 г. бе за разглеждане на жалби 
срещу решения на избирателни комисии, обсъждане на мерки за 
изпълнение решенията на Общото събрание на адвокатите от страната, 
дисциплинарни преписки и др. 

Извънредното заседание на 18.07.2019 г. бе свързано с обсъждане на 
проект за техническо задание за осъществяване на измененията на Наредба 
№ 3 за водене и съхраняване на регистрите в адвокатските съвети. 

Извънредното заседание 14.09.2019 г. бе във връзка с разглеждането 
на преписки на Комисията по правни въпроси, финансови въпроси, 
дисциплинарни преписки и др. 

Извънредно заседание на 10.10. 2019 г. бе във връзка с решението на 
ВАС във връзка с Наредба № 1 за минималните адвокатски 
възнаграждения. 

През отчетната година във ВАдвС са заведени 3208 бр. преписки и 
изведени 2036 броя документи. Това налага извода, че броя на жалбите 
нараства. Съветът отделя все повече време за разглеждането им. Голяма 
част от тях са подадени от конкретни две лица. От едното лице (изтърпяло 
наказание „лишаване от право да упражнява адвокатска професия“ за 
определен срок) има постъпили само за изминалата година 132 жалби 
срещу решения на адвокатския съвет и съобщения за извършени 
дисциплинарни нарушения от членове на органи на адвокатурата и 346 
документа по администриране на тези жалби. От второто лице (действащ 
адвокат) има подадени 27 жалби срещу решения на адвокатския съвет и 
111 документа по администриране на тези жалби . 

В голямата си част жалбите са оставени или без разглеждане поради 
недопустимост, или без уважение поради липса на нарушения. 

 През отчетния период ВАдвС 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. 
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Тъй като през 2019 г. бяха проведени избори за органи на 
адвокатските колегии в 22 от колегиите, ВАдвС разгледа жалби срещу 
решения на избирателни комисии. Те бяха 44 на брой, от които 20 бяха 
оставени без уважение, 20 – без разглеждане, а в 4 от случаите жалбите 
бяха уважени. 

 Общо за отчетния период ВАдвС постанови 708 решения до 
31.12.2019 г. Всички решения на ВАдвС се вписват в картотека. Нито едно 
решение не е обжалвано от Висшия контролен съвет.  

Дневният ред за всяко едно заседание се публикува на сайта на 
ВАдвС една седмица преди заседанието. 

 Стенографските протоколи от заседанията на съвета се публикуват 
своевременно в секцията на сайта на ВАдвС, за която всяка адвокатска 
колегия има пароли за достъп. 

Взетите решения на заседанията на ВАдвС се публикуват 
своевременно в публичната секция на сайта на съвета „Органи“ – „Висш 
адвокатски съвет“. 

 
Колеги, с годините се промени обемът и характерът на работата във 

ВАдвС. Натовареността е изключително голяма. Разглеждат се въпроси от 
много разнообразен характер, които изискват задълбочена подготовка и 
отделяне на много време предварително от страна на членовете на съвета. 
Поради естеството си всеотдайната работа на членовете на съвета остава 
непозната за редовите адвокати. Включително и че освен участие в 
заседанията, в периода между заседанията членовете са заети и с много 
други ангажименти, които им се възлагат перманентно – да участват в 
различни форуми, да подготвят становища, доклади и др.  

Освен с всеотдайната и отговорна работа на членовете на съвета, 
справянето с предизвикателствата е възможно и поради съдействието на 
адвокатските съвети и на всички други колеги – адвокати, които са се 
отзовавали при нужда.  

 
XVII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА 

ПРАВНА ПОМОЩ 
 
1. Към 31.12.2019 г. общият брой на адвокатите вписани в 

Националния регистър за правна помощ (НРПП) е 6023. 
2. Броят на вписаните в НРПП адвокати през 2019 г. е 334. Общият 

брой на отписаните от НРПП адвокати – 140, от които: по молба – 54; 
поради отписване от адвокатската колегия – 59; заличени от НРПП поради 
наложено дисциплинарно наказание по Закона за адвокатурата и/или по 
реда на Закона за правната помощ – 15; поради смърт – 12. 

Налице е устойчива тенденция на нарастване броя на служебните 
защитници.  
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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 7 558 700 лв. 

4. През 2019 г. НБПП за администриране на правната помощ е 
изплатило общо 7 196 678 лв.:  

а) процесуално представителство в размер на 6 462 540 лв.;  
б) правни съвети или консултации по Националния телефон за 

правна помощ в размер на 53 460 лв.; 
в) предоставили правна помощ в Регионалните центрове за 

консултации в размер 15720 лв.; 
г) за командировъчни на адвокати при процесуалното 

представителство 16830 лв. 
5. През 2019 г. общия брой на постъпилите в бюрото отчети за 

всички видове правна помощ е 27857, от които: 
a) за правна помощ, предоставена по общия ред, са 26795 броя; 
б) за правни съвети или консултации по Националния телефон за 

правна помощ – 399 броя;  
в) от Регионалните центрове за консултиране – 537 броя. 
г) постъпили по електронен път – 126 броя. 
6. През 2019 г. НБПП е изплатило възнаграждения на адвокатските 

съвети за администриране на правната помощ в размер 648 128 лв. 
7. Извършени планови проверки и по сигнал – 10 бр. по прилагането 

на Закона за правната помощ както следва: Разград, Варна, Силистра, 
Добрич, Благоевград. 
  8. През 2019 г. само по сметката на НБПП са възстановени разходи 
за правна помощ от осъдени лица в размер на 252 964,20 лева. Друга част 
от възстановените разходи постъпват чрез НАП в Републиканския бюджет. 
  9. Проведени работни срещи с органите от системата за правна 
помощ: 

а) На 17.01.2019 г. се състоя среща между членовете на Бюрото на 
НБПП, зам.-председателя на ВАдвС и административните ръководители на 
всички апелативни съдилища в страната. На срещата се обсъди 
възможността за интегриране на Единната електронна система за правна 
помощ (ЕЕСПП) – собственост на НБПП, с деловодните системи на всички 
съдилища. В резултат на срещата Пленумът на ВСС от 11.07.2019 г. взе 
решение, че не възразява съдилищата да преминат към безхартиен обмен 
на документи с разработената от НБПП „Единна информационна система 
за отчитане на правна помощ“.  

б) На 22. февруари 2019 г., председателят на НБПП проведе в гр. 
София среща с ръководствата на адвокатските колегии по въпроси, 
свързани със съвместното администриране на правната помощ и 
прилагането на Закона за правна помощ.  
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в) На 21 юни 2019 г., председателят на НБПП проведе среща с 
представители на Регионалните центрове за консултиране, на която се 
дискутираха практически проблеми и необходимостта от по голяма 
гласност за тяхното функциониране, както и възможността за провеждане 
на изнесени консултации в малки населени места.  

г) Бяха проведени отделни работни срещи по правната помощ с 
представители на адвокатските съвети и в присъствието на служебни 
адвокати в Разград, Силистра, Добрич, Варна, като на срещата във Варна 
присъства и административния ръководител на апелативния съд.  

д) По повод възникнали проблеми между адвокатския съвет и 
съдилищата в Благоевград се състоя нарочна среща в Благоевград, на която 
присъстваха зам.-председателят и юристи на НБПП, председателят на 
ВАдвС Ралица Негенцова, зам.-председателят Людмил Рангелов и членът 
на съвета Емил Ядков, както и представители на съдилищата. В резултат 
на тази и последващи срещи между НБПП и АС, проблемът получи своето 
решение.   

e) Членовете на бюрото на НБПП взеха участие в двете национални 
конференции на ВАдвС, проведени в градовете Пловдив и София. На 14 
юни 2019 г. по време на конференцията в гр. Пловдив беше проведена 
среща с председателите и секретарите на АС присъстващи на 
конференцията, на която бяха обсъдени въпроси, свързани със съвместното 
администриране на правната помощ и внедряването на ЕЕСПП от всички 
колегии, съобразно изискванията на разпоредбите на Закона за правна 
помощ.  

ж) През месец септември служителите на НБПП съвместно с 
адвокати участваха в обучителен семинар с лектори от ЦОА „Кръстьо 
Цончев в СОК „Камчия“ Варна. По същото време отново беше проведена 
среща между членовете на Бюрото на НБПП с представители на 
адвокатски съвети на адвокатските колегии - София, Варна, Стара Загора 
за обсъждане на актуални въпроси свързани с правната помощ.  

10. През 2018 г. беше създаден Един регионален център за 
консултиране в гр. Луковит към Адвокатски съвет - Ловеч.  

11. Правна помощ, предоставена с решение на председателя на 
НБПП – постъпили молби и образувани административни производства – 
общо 633, по които са постановени следните решения: 

а) 467 броя решения на председателя на НБПП за предоставяне на 
правна помощ и 467 броя писма за определянето на адвокат и решения за 
назначаване на определените от адвокатските колегии адвокати; 

б) 6 броя решения на председателя на НБПП за отказ на правна 
помощ; 

в) 19 броя решения на председателя на НБПП за предоставяне на 
правна помощ за признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни 
решения за издръжка по реда на Регламент/ЕО/4/2009 г. на Съвета от 18.12. 
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2008 г, 19 броя писма за определяне на адвокат и решения за назначаване 
на определения от съответната адвокатска колегия адвокат; 

г) 3 броя решения на председателя на НБПП за предоставяне на 
правна помощ по реда на Директива 2003/8/ на Съвета за подобряване на 
достъпа до правосъдие и едно писмо за определяне на адвокат и решение 
за назначаването на определения адвокат. 

12.  Правна помощ, предоставена по реда на Глава пета „а“ от 
Закона за правната помощ: 

a) Консултации по Глава пета „а“, Раздел І от ЗПП – Национален 
телефон за правна помощ – 1390 броя; 

б) Консултации по Глава пета „а“, Раздел ІІ от ЗПП – Регионални 
центрове за консултиране – 784 броя.  

13. През 2019 г. във връзка с повишаване на професионалната 
квалификация на адвокати, вписани в НРПП. Бяха проведени 
обучения/семинари, в които участваха адвокати от АК - Перник, Бургас, 
Хасково, Варна, Сливен, Пазарджик, София, Монтана, Велико Търново, 
Ловеч, Враца по теми избрани от всяка една колегия, според конкретните 
нужди от обучение. Обучени бяха 526 адвокати вписани в НРПП. 

Искам да изкажа благодарност на председателя на НБПП Елена 
Чернева и на заместник-председателя Наталия Илиева, както и на тримата 
представители на ВАдвС в бюрото адв. Веселка Коева, адв. Милен Ралчев 
и адв. Никола Рангелов за дейността им в бюрото. 

   
 XVIII. КОНФЕРЕНЦИИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА 

      
1. Национални конференции 
По наложила се традиция ВАдвС организира по две национални 

конференции годишно.  
Пролетната Национална конференция на българската адвокатура 

се състоя на 15.06.2019 г. и бе с теми: първи панел – „Правото и 
културното наследство“, втори панел – „Предложения за промени в 
процесуални закони, в изпълнение на решенията на Общото събрание на 
адвокатите от страната“ и трети панел – „Взаимодействие на Висшия 
адвокатски съвет и адвокатските съвети от страната“. 

Гости на конференцията бяха председателят на Общинския съвет г-
жа Савина Петкова, председателят на Административен съд - Пловдив 
Явор Колев, председателят на Районен съд - Пловдив Милена Георгиева. 

Бе прочетен и поздравителен адрес до конференцията от кмета на 
Пловдив г-н Иван Тотев. 

 Председателят на ВАдвС връчи почетен плакет на община Пловдив. 
На конференцията единодушно бе приета декларация, с която 

призовахме министъра на културата да предприеме необходимите 
действия за ратифициране от България на Конвенцията относно връщане 
на откраднатите или незаконно изнесени културни ценности, подписана в 
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Рим на 24.06.1995 г. Като бе изтъкнато, че това е шанс за България да се 
присъедини към страните, които използват Конвенцията в борбата с 
незаконните сделки с културни ценности, и то в годината, в която Пловдив 
е Европейска столица на културата. 

В отговор на Декларацията Министерството на културата ни 
уведоми, че е инициирало действия, свързани с ратифицирането на 
Конвенцията относно връщане на откраднатите или незаконно изнесени 
културни ценности, приета по инициатива на Международния институт за 
унифициране на частното право (UNIDROIT/УНИДРОА) в Рим, Италия. 

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 Народна 
библиотека „Иван Вазов“ - Пловдив и на библиотеката на Пловдивската 
адвокатска колегия.. 

 Адвокатският съвет Пловдив организира интересна и разнообразна 
съпътстваща културна програма. 

Бих искала да благодаря още веднъж на всички, взели участие в 
организацията на конференцията: председателят на АС – Иван 
Демерджиев, целият АС и членът на съвета Албена Пискова.  

Благодаря и на лекторите Стефан Марчев, Иван Демерджиев, доц. 
Люба Панайотова, Валя Гигова, Милен Ралчев, Тодор Табаков и Емил 
Ядков. 

Есенната Национална конференция на българската адвокатура се 
състоя на 12.10.2019 г. в гр. София и бе на тема: „Съвременните 
предизвикателства при упражняване на адвокатската професия“ в два 
модула – първи модул „Съвременните форми за извънпроцесуално 
разрешаване на спорове и ролята на адвоката“ и втори модул – 
„Съвременните тенденции в организацията при упражняването на 
адвокатската професия“. 

Форумът уважиха председателят на Комисията по правни въпроси в 
Народното събрание Анна Александрова, народният представител Емил 
Димитров, Милка Панчева – зам.-председател на ВАС, Диана Ковачева – 
Омбудсман на Република България, доц. Тодор Чобанов, д.и.н. – зам.-кмет 
на Столична община, Цветинка Пашкунова, член на Висшия съдебен 
съвет. 

Първият панел бе на тема: „Съвременни форми за извънпроцесуално 
разрешаване на спорове и ролята на адвоката“ и включваше следните 
подтеми: „Арбитражът. Практически проблеми“ с лектор Силвия Спасова, 
адвокат, главен асистент в СУ „Св. Климент Охридски“; „Медиацията и 
адвокатурата. Актуални проблеми“ с лектор доц. Таня Градинарова, 
адвокат; „Помирителните комисии и адвокатурата“ с лектор Албена 
Пенова, адвокат и медиатор; „Задължения на страните по спора преди 
подаването на исковата молба в английския граждански процес“ с лектор 
Ивайло Костов, адвокат, главен асистент по гражданско процесуално право 
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в СУ „Св. Климент Охридски“; „Италианският опит при извънсъдебно 
разрешаване на спорове и ролята на адвоката“ с лектор Мария Ганчева, 
адвокат, член на адвокатска колегия Милано . 

Вторият панел бе „Съвременни тенденции при упражняването на 
адвокатска професия“, който включваше темите: „Адвокатът в дигиталната 
ера. Отношения на адвоката със съда и с клиента“ с лектор проф. Георги 
Димитров, адвокат; „Нелоялната конкуренция и електронните платформи 
за правни услуги“ с лектор Албена Пискова, адвокат и член на Висшия 
адвокатски съвет; „За и против забраната за реклама на дейността на 
адвоката, сравнителен анализ“ с лектор Стефан Марчев, адвокат, 
„Адвокатската професия и правилата за несъвместимост и конкуренция – 
има ли нужда от промяна“. 

Цялата конференция беше с практическа насоченост и се занимаваше 
с особено важни за адвокатурата въпроси, като показа и чуждестранния 
опит по разглежданите въпроси.  

Позволете ми да изкажа искрената благодарност на адв. Стефка 
Въжарова – главен секретар на Висшия адвокатски съвет, на членовете на 
съвета Валя Гигова и Милен Ралчев – модератори на панелите и Албена 
Пискова – един от лекторите, на председателя на АС - София адв. Ивайло 
Данов за представянето и организацията на конференцията и културната 
програма. 

Висшият адвокатски съвет продължава да е на мнение, че 
ежегодните национални конференции са изключително важни за дейността 
на адвокатурата, за обмяна 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.  

2. Други конференции и кръгли маси 
а) На 22 и 23.03.2019 г. се състоя Международна конференция на 

тема „Арбитраж – нови предизвикателства“, организирана от ВАдвС, 
Софийската адвокатска колегия и Българската търговско-промишлена 
палата. 

Основните теми бяха: „Арбитражът и новите технологии, бизнесът 
на 21-ви век“, „Правно положение на арбитъра. Отговорност на арбитъра“, 
„Взаимодействие между съда и арбитража“ и „Арбитраж в областта на 
спорта. Арбитраж за разрешаване на колективни трудови спорове“. 

Сред докладчиците бяха адв. Луи Бушман – председател на 
комисията за международни отношения на Националния съвет на 
френските адвокатски колегии, Хуан Серада – председател на Мадридския 
арбитражен съд, адв. Валанс Борджия, член на Парижка и Нюйоркска 
адвокатска колегии, Благовест Пунев – председател на Арбитражния съд 
при БТПП, адв. Ивайло Дерменджиев. 

Приветствия до участниците изпратиха Екатерина Захариева – 
заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на 
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външните работи и Цецка Цачева – министърът на правосъдието. На 
откриването на форума присъстваха Юрий Щерк – зам.-министър на 
външните работи, и Десислава Ахладова – зам.-министър на правосъдието. 

б) Ha 12 и 13 aпpил 2019 г. в град хотел „София“ се проведе ceминap 
нa тeмa „Чyждecтpaнни инвecтиции. Инвecтиции в нeдвижими имoти. 
Eвpoпeйcĸи и бългapcĸи peгyлaции“. Фopyмът бе организиран от 
Meждyнapoдния cъюз нa aдвoĸaтитe (UІА), в cътpyдничecтвo c ВАдвС и 
Coфийcĸия aдвoĸaтcĸи cъвeт, a лeĸтopи бяха пpaĸтиĸyвaщи aдвoĸaти oт 
Иcпaния, Итaлия, Гъpция, Бpaзилия и Бългapия.  

Ocнoвнaтa цeл нa ceминapa бe дa се cpeщнат бългapcĸи и 
чyждecтpaнни aдвoĸaти, ĸoитo ĸoнcyлтиpaт ĸoмпaнии, инвecтиpaщи в 
paзлични дъpжaви в paмĸитe нa EC и извън нeгo, зa дa cпoдeлят oпитa cи 
oтнocнo cтимyлитe и пpoблeмитe пpeд чyждecтpaннитe инвecтиции и 
нaчинa, пo ĸoйтo ce cпpaвят c пpoблeмитe. Във втopaтa чacт oт ceминapa 
бяха разгледани въпроси, свързани с инвecтициитe в нeдвижими имoти. 
Щe бъдe cпoдeлeн oпит и щe бъдe нaпpaвeн cpaвнитeлeн aнaлиз нa 
зaĸoнoдaтeлнaтa ypeдбa нa peжимa чyждecтpaннитe инвecтиции в Бългapия 
и в дpyги cтpaни oт Eeвpoпeйcĸия Cъюз, ĸaĸтo и в дъpжaви извън нeгo. 

Oбщo e мнeниeтo, чe финaнcoвитe и иĸoнoмичecĸи cтимyли нe ca 
дocтaтъчни зa пpивличaнe нa чyждecтpaнни инвecтиции, aĸo нямa peaлнa 
пpaвнa cтaбилнocт – яcнa пpaвнa paмĸa, пpoзpaчнa и пpeдвидимa cъдeбнa 
cиcтeмa, peaлнo и пocлeдoвaтeлнo пpилaгaнe нa въpxoвeнcтвoтo нa зaĸoнa 
във вcичĸи cфepи нa вpъзĸитe c oбщecтвeнocттa. 

в) На 10 и 11 май 2019 г. в гр. София, Хотел „Балкан” (Шератон) се 
проведе Международна конференция на тема „Етичните правила на 
професиите на съдията, адвоката и прокурора – гаранция за 
справедлив процес”.  

Конференцията бе организирана от ВАдвС, Софийска адвокатска 
колегия, Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна 
традиция, с участието на Парижка адвокатска колегия, Асоциацията на 
председателите на върховните съдилища на франкофонските държави и 
Клуба на адвокатите франкофони. 

Лектори гости на форума бяха Жан-Пол Жан – върховен съдия, 
председател на Асоциацията на председателите на върховните съдилища 
на франкофонските държави; Ели Елкаим – адвокат, председател на 
Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция; 
адвокатите Стефан Навасел, Доминик Трико и Мартен Прадел от 
Парижката адвокатска колегия; Елиан Улет – прокурор „Противодействие 
на финансови престъпления” и др. 

Участие взеха председателят на съвета Ралица Негенцова, главният 
секретар Стефка Въжарова, членовете на съвета Валя Гигова, която бе 
модератор първия ден, Албена Пискова, Емил Ядков, Никола Рангелов, 
Христо Христов, Нели Виодорова. Резервният член на съвета Валентина 
Адиркова направи представяне по една от темите на конференцията 
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Изказвам благодарност за взетата от Албена Пискова и Емил Ядков 
активна позиция по време на дискусиите, както и да благодаря на колегите 
Валя Гигова, Валентина Адиркова и Ели Христова за активната си работа в 
организацията и провеждането на конференцията. 

г) На 25.09.2019 г. се състоя кръгла маса на тема „Задължителна 
медиация в полза на страните – възможности и приложно поле”. 

Престижният форум с международно участие беше организиран от 
ВАдвС и Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен съд и 
Софийски градски съд и се проведе в Националния дворец на културата. 

Сред официалните гости бяха Десислава Ахладова – зам.-министър 
на правосъдието, представляващият Висшия съдебен съвет Боян 
Магдалинчев и членът на ВСС Даниела Марчева, омбудсманът Диана 
Ковачева, членове на ВАдвС и Центъра за спогодби и медиация при СРС и 
СГС, председателят на СЮБ Владислав Славов, Даниела Александрова –
зам.-председател на СРС, съдии, адвокати, медиатори от цялата страна. 

Участие взеха Ралица Негенцова – председател на ВАдвС, зам.- 
председателя Людмил Рангелов, главния секретар Стефка Въжарова, 
членовете на съвета Емил Ядков, Албена Пискова, Красимир Краев, 
Христо Христов. Благодаря на колегите Емил Ядков и Красимир Недев за 
активното участие при организацията и провеждането на конференцията. 

Според приетия заключителен документ споровете, по които е 
подходящо да се въведе задължителна медиация, са по семейни, търговски, 
облигационни, делбени, трудови и някои наказателни дела. За да може да 
се гарантира качеството, се предложи въвеждането да започне 
експериментално за определен период по неголям сегмент от всеки от 
видовете дела. 

Приетият заключителен документ беше представен на 4.10.2019 г. в 
рамките на работна група по въпросите на медиацията, организиран от 
ВСС. 

д) На 28 и 29.11 2019 г. ВАдвС бе съорганизатор заедно с Българския 
център за нестопанско право, Института за държавата и правото при БАН и 
Националния институт на правосъдието на Международен правен семинар, 
посветен на Българското правосъдие 30 години след Конвенцията за 
правата на детето на тема: „Правата на децата: парадигмата на 
конкуриращи се лични и обществени интереси”. 

Участие от страна на ВАдвС взеха председателят Ралица Негенцова, 
която поднесе приветствие, така също зам.-председателят Людмил 
Рангелов, главният секретар Стефка Въжарова, членовете на съвета 
Стефан Ботев, Валя Гигова, Христо Христов, Албена Пискова, Нели 
Виодорова, Валентина Адиркова. 

 
 XIX. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

 През отчетния период  ВАдвС продължи членството си в 
международните адвокатски организации – Съвет на европейските 
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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 (FBЕ).  
Българската адвокатура има свой представител и в Европейската съдебна 
мрежа по граждански и търговски дела – колегата Мануела Григорова от 
Софийската адвокатска колегия.  
 ВАдвС поддържа контакти с адвокатурите на всички съседни и 
много други държави.  
 Чрез свои представители ВАдвС участва в редица международни 
мероприятия.  

22.02.2019 г. – участие в 157-та годишнина от създаването на 
адвокатската професия в Сърбия и Деня на адвоката – гр. Белград, Сърбия 
Участие взе адв. Румен Петков – резервен член на ВАдвС; 

26.02 - 01.03.2019 г. – участие в Постоянния комитет и в заседания на 
CCBE – гр. Виена, Австрия – адв. Петър Петров – член на работната група; 

28 - 30.03.2019 г. – участие в Постоянния комитет и в заседания на 
CCBE – гр. Рим, Италия – председателят Ралица Негенцова и Ели 
Христова – член на работната група; 

03 - 06.04.2019 г. – 4-ти Международен форум на адвоката (гр. 
Берлин, Германия) – Емил Ядков и Станислав Тонов – членове на съвета; 

03 - 05.05.2019 г. – участие в Дни на Македонската адвокатура (гр. 
Охрид, Македония) –  Валентина Адиркова – резервен член на съвета; 

15 - 18.05.2019 г. – участие в Пленарно заседание на CCBE (гр. 
Порто, Португалия) – Атанас Стоянов – зам.-председател на съвета и 
Петър Петров – член на работната група; 

29.05. – 01.06.2019 г. – Общ конгрес на Федерацията на европейските 
адвокатури (FBE) (гр. Барселона, Испания) – Ралица Негенцова – 
председател на съвета, зам.-председателя Людмил Рангелов и Константин 
Димитров – член на работната група; 

12.06.2019 г . – участие в Международна конференция на тема: 
„Съвременна адвокатска колегия“ (гр. Варшава, Полша) – Нели Виодорова 
– резервен член на съвета; 

26 - 28.06.2019 г. – участие в Постоянния комитет и заседанията на 
CCBE (гр. Брюксел, Белгия) – Ралица Негенцова – председател на съвета и 
Ели Христова – член на работната група; 

11 - 14.09.2019 г. – Постоянен комитет и заседания на CCBE (гр. 
Копенхаген, Дания) – Петър Петров – член на работната група; 

25.09.2019 г. – участие в кръгла маса с международно участие на 
тема „Задължителна медиация в полза на страните – възможности и 
приложно поле“, организирана от ВАдвС и Център за спогодби и медиация 
(ЦСМ) към СРС и СГС; 

02.10.2019 г. – Международна конференция, посветена на 100-
годишнината от основаването на Азербайджанската адвокатура (гр, Баку, 
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Азербайджан) – Ралица Негенцова – председател на съвета и главният 
секретар Стефка Въжарова; 

23 - 26.10.2019 г. – Съвместна Международна конференция на 
Федерацията на европейските адвокатури (FBE) и Съвета на адвокатурите 
и правните общества в Европа (CCBE) (гр. Лисабон, Португалия) – Ралица 
Негенцова – председател на съвета и Ели Христова – член на работната 
група; 

05 - 11.11.2019 г. – участие в 63-тия конгрес на Международния съюз 
на адвокатите (UIA) (Люксембург) – Валя Гигова – член на съвета; 

12.11.2019 г. – провеждане на изпит по немски език и участие на 
един адвокат в програматa за стаж в Германия на млади адвокати от 
Централна, Източна и Югоизточна Европа за 2020 г., организирана от 
Немската фондация за международно правно сътрудничество Deutsche 
Stiftung; 

28 - 30.11.2019 г. – Пленарно заседание на CCBE (гр. Брюксел, 
Белгия) –  Петър Петров – член на работната група; 

28.11.2019 г. – участие в откриване на съдебната година (гр. Париж, 
Франция) – Атанас Стоянов и Людмил Рангелов – зам.-председатели на 
ВАдвС; 

20. 11.2019 г. – среща на президента на Международния съюз на 
адвокатите (UIA) - Джером Рот с ръководството на ВАдвС, САК и младши 
адвокати от САС; 

21-22.11.2019 г. - Международна конференция на тема „Ролята на 
адвокатурата за върховенството на правото в демократичното общество“, 
организирана от ВАдвС и Софийския адвокатски съвет (САС) по случай 
Деня на Българската адвокатура, съвместно с Института за Върховенство 
на Правото (IROL) на Международния съюз на адвокатите (UIA). 
 

Висшият адвокатски съвет взе решение за съвместно провеждане със 
Софийския адвокатски съвет на конгрес на Федерацията на европейските 
адвокатури. Конгресът е насрочен за месец септември 2020 г. 

 
ВАдвС цени високо участието си във всички международни 

адвокатски организации. То дава възможност българската адвокатура 
винаги да е в крак с актуалното състояние на адвокатската професия в 
европейските и другите развити страни, да съдейства и да получава 
колегиално съдействие в случаите, когато интересите на адвокатите и на 
техните клиенти, са поставени на риск от властите в държавата.  

Особено място сред международните организации заема Съюзът на 
адвокатурите и правните общества в Европа (ССВЕ) със седалище в 
Брюксел, където адвокатурите от цяла Европа са представени на 
национално равнище. Тази организация е признат партньор на 
Европейската комисия, Европейския парламент, ЕСПЧ, СЕС, както и 
другите помощни органи към тези организации при оценката на 
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въздействието върху правата на гражданите и юридическите лица на 
нормативните актове на ЕС, които предстои да бъдат приети или изменени. 
Чрез авторитета си ССВЕ практически влияе и върху възможните гаранции 
за ефективното упражняване на адвокатската професия. 

Голяма е заслугата на ССВЕ при лобирането за създаване на 
Европейска конвенция за адвокатската професия, инициатива, започнала 
преди няколко години. Във връзка с Препоръката 2121/2018 на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по поръчение на Комитета 
на министрите през 2019 г. бяха извършени множество проучвания. Следва 
да се отбележи, че ВАдвС изпълни поетите ангажименти към ССВЕ да 
лобира пред българските власти в полза на създаването на конвенцията и 
изпрати нарочни писма до министъра на правосъдието и министъра на 
външните работи, с които настоя българската държава да подкрепи идеята 
за създаване на този международен акт.  

Очаква се още в началото на 2020 г. въпросът да бъде разрешен 
позитивно и да се пристъпи към създаването на текста на конвенцията. 

 
XX. ЧЕСТВАНЕ НА ВАЖНИ ЗА АДВОКАТУРАТА СЪБИТИЯ  
 
1. 25 октомври – Ден на европейските адвокати, за който 

празник 45 държави в Европа се обединяват, за да отбележат общите 
ценности на адвокатите и тяхната присъща роля в защитата и 
насърчаването на върховенството на закона, както и техния принос в 
правосъдната система. 

ВАдвС отправи поздравления чрез основни печатни издания „24 
часа“, електронните сайтове „Правен свят“, „Де факто“, „Offnews“ и 
електронното издание на в. „24 часа.  

Бе поета инициатива за създаване на Адвокатска гора, в която със 
засаждане на дървета се включиха адвокатските колегии в Бургас, Видин, 
Добрич, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора, 
Хасково, Ямбол. В голяма част от останалите колегии с оглед 
климатичните условия и вида на дърветата предстои през пролетта 
засаждане на дървета. 

 2. 22 ноември – Ден на българската адвокатура, и 131-
годишнината от първия Закон за адвокатите тази година бяха 
отбелязани с тържествено честване. 

а) ВАдвС 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. 

б) На 20.11.2019 г. се състоя среща на президента на Международния 
съюз на адвокатите (UIA) Джером Рот с председателя на ВАдвС Ралица 
Негенцова и главния секретар Стефка Въжарова. Участие взе и 
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председателят на САК Ивайло Данов. След това по искане на председателя 
на UIA беше проведена и среща и с млади адвокати от САК. 

в) На 21 и 22.11.2019 г. се състоя международна конференция, 
организирана от ВАдвС, Софийския адвокатски съвет и Института за 
върховенството на правото (IROL) на Международния съюз на адвокатите 
UIA, на тема: ”Ролята на адвокатурата за върховенството на правото и 
демократичното общество“. 

Гости на конференцията, поканени от ВАдвС, бяха президентът на 
UIA Джером Рот, представители на висшите органи на адвокатурите на 
Сърбия, Македония, Азербайджан, Украйна, Русия. Поради посещение на 
президента на Гърция на Атинската адвокатура колегите от Гърция се 
наложи да не дойдат. 

От страна на ВАдвС участие взеха председателят Ралица Негенцова, 
която поднесе приветствие, така също зам.-председателят Людмил 
Рангелов, главният секретар Стефка Въжарова, членовете на съвета 
Стефан Ботев, Валя Гигова, Христо Христов, Албена Пискова, Милен 
Ралчев, Красимир Краев, Станислав Тонов, Валя Иванова, Валентина 
Адиркова, Нели Виодорова. 

г) създаден бе клип, в основата на който е адвокатската клетва. Целта 
на клипа бе да популяризира адвокатската професия и отговорността на 
адвоката при изпълнение на задълженията му за защита правата и 
свободите на гражданите и юридическите лица. 

3. 140 години от приемане на Търновската Конституция 
а) На 10.04.2019 г. в зала „Изток“ на Народното събрание се проведе 

Кръгла маса, посветена на 140-годишнината от приемането на Търновската 
конституция на тема „Конституцията – източник на правото“, организира 
от ВАдвС, съвместно със Софийския адвокатски съвет. 

Форумът бе под патронажа на Комисията по правни въпроси на 
Народното събрание. Участие взеха едни от най-изтъкнатите 
конституционалисти.      

Теми за обсъждане бяха „Непосредственото действие на 
Конституцията – проявни форми“ – изложение на проф. Пенчо Пенев; 
„Непосредственото действие на Конституцията и наказателното право“ – 
изложение на проф. Лазар Груев; „Непосредствено действие на 
конституционните норми – проблеми и предизвикателства“ – изложение на 
Красимир Влахов; „Конституцията, правото на Европейския съюз и 
парадоксът за всемогъществото на Бог“ – изложение на проф. Даниел 
Вълчев; „Конституцията – инструмент за балансирано, но и контролирано 
управление“ – изложение на проф. Емилия Друмева и „Йерархия или 
идентичност?“ – изложение на доц. Мартин Белов. 

Приветствия към участниците поднесоха Ралица Негенцова – 
председател на Висшия адвокатски съвет, Ивайло Данов – председател на 
Адвокатския съвет на Софийска адвокатска колегия, председателят на 
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Комисията по правни въпроси на Народното събрание, а модератор на 
кръглата маса бе Валя Гигова – член на Висшия адвокатски съвет. 

Този форум бе само част от програмата, посветена на тържественото 
отбелязване на 140-годишнината от приемането на Търновската 
конституция. 

б) На 15 и 16.04.2019 г. председателят на съвета Ралица Негенцова, 
зам.-председателят Атанас Стоянов, главният секретар Стефка Въжарова 
участваха в тържествените чествания по повод 140 годишнината от 
приемането на Търновската Конституция, които се проведоха във Велико 
Търново: 

- представяне на монографията на проф. Милко Палангурски 
„Бащите на Българската конституция“; 

- откриване на изложба „Дневниците на Народното събрание“; 
- откриване на изложба „Учредителите. Търново и българската 

държавност“, посветена на изработването и подписването на Търновската 
конституция; 

- Конституционният съд на РБ проведе тържествено открито 
заседание в сградата на Учредителното събрание във Велико Търново;    

- тържествен молебен катедрален храм Рождество на Св. 
Богородица“;  

- 44-тото Народно събрание проведе тържествено заседание в 
сградата на Учредителното събрание във Велико Търново;  

- празнично шествие и поднасяне на венци пред паметника „Майка 
България“. 

в) На 16.04.2019 г. председателят на съвета Ралица Негенцова и 
главният секретар Стефка Въжарова взеха участие в честването на 140 
годишнината от приемане на Търновската конституция и Деня на 
Конституцията и юриста от АК Ямбол. 

г) На 15.04.2019 г. се състоя тържествено честване на Деня на 
българската конституция и професионалния празник на юристите и 
съдебните служители, организирано от ВСС. Участие взе зам.-
председателят на съвета Людмил Рангелов. 

д) На 17.04.2019 г. в СЮБ се проведе тържествено честване на 140 
годишнината от приемането на Търновската конституция. Съорганизатор 
на мероприятието беше ВАдвС. От наша страна участие взеха 
председателят на съвета Ралица Негенцова, главният секретар Стефка 
Въжарова, членовете на съвета Стефан Ботев, Йосиф Герон, Никола 
Рангелов, Христо Христов, Нели Виодорова. 
 
 XXI. ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. УЧАСТИЕ В 
ОБЩЕСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ 

1. Висшият адвокатски съвет поддържа отлични взаимоотношения 
със Съюза на юристите в България: 
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а) На 22.03.2019 г. се състоя 27-мият конгрес на СЮБ. Участие взеха 
председателят на съвета Ралица Негенцова и членът на съвета Стефан 
Ботев; 

б) На 17.04.2019 г. в СЮБ се състоя тържествено честване на Деня на 
Конституцията и юриста, както и тържествено честване на 140 
годишнината от приемането на Търновската конституция. Съорганизатор 
на мероприятието беше ВАдвС. От наша страна участие взеха 
председателят на съвета Ралица Негенцова, главният секретар Стефка 
Въжарова, членовете на съвета Стефан Ботев, Йосиф Герон, Никола 
Рангелов, Христо Христов, Нели Виодорова. Главният секретар на съвета 
Стефка Въжарова получи почетен знак на СЮБ за професионални 
постижения и активна съюзна дейност. 

в) концерт на Струнния оркестър при Съюза на юристите в България, 
организиран със съфинансирането на ВАдвС. Участие взе членът на съвета 
Йосиф Герон. 

2. Връзки с други неправителствени организации 
На 18.01.2018 г. в МП се проведе заседание на работната група, 

която да изготви предложения за законодателни промени във връзка с 
изпълнение на задълженията, които произтичат от регламента за 
установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска 
прокуратура. Участие взе зам.-председателят Людмил Рангелов.  

На 15.02.2019 г. в Министерството на правосъдието се състоя 
първата работна среща, която Министерството на правосъдието прави във 
връзка с предстоящите изменения на Семейния кодекс. Участие Албена 
Пискова и Мариета Димитрова. 

На 23.02.2019 г. се състоя официална церемония по повод 157-та 
годишнина от създаването на адвокатската професия в Сърбия и Денят на 
адвокатите. Участие взе членът на съвета Румен Петков. 
 На 24.02.2019 г. бе представен проект на „Прозрачност без граници“, 
касаещ сайтовете в съдилищата и информацията, която се намира на тях. 

На 25.02.2019 г. председателят на ВАдвС Ралица Негенцова взе 
участие в предаването „Преди всички“ по програма Хоризонт на БНР. 

На 26.02.2019 г. бе дадена пресконференция в БТА във връзка с 
проведеното Общо събрание на адвокатите от страната и съпътстваща тема 
свързана със Закона за мерките срещу изпиране на пари. В 
пресконференцията освен председателят Ралица Негенцова участие взеха 
зам.-председателите на ВАдвС Атанас Стоянов и Людмил Рангелов и 
членът на съвета Никола Рангелов. 
 На 26.02.2019 г. се състоя първата среща на работната група по 
ЗМИП. 
 На 26.02.2019 г. председателят на съвета участва в предаването на 
BTV „Лице в лице“. 
 На 3.03.2019 г. председателят на съвета Ралица Негенцова взе 
участие в Тържествената заря по случай националния празник на България 
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и в официалния прием, организиран от президента на България по повод 
празника. Бе поднесен венец от името на съвета. 
 На 5.03.2019 г. се състоя втората среща на работната група по 
прилагане на Директивата срещу изпирането на пари. Участниците се 
обединиха в рамките на две седмици да се види, как се транспонира 
директивата в другите страни членки на ЕС.  

На 20.03.2019 г. се проведе международна конференция „Съдебното 
изпълнение в полза на гражданите, бизнеса и Ефективното правосъдие. 
Актуални тенденции в Европа“. Участие взеха председателят на съвета 
Ралица Негенцова, която поздрави участниците в конференцията и членът 
на съвета Валя Гигова. 

На 22.03.2019 г. се проведе празникът на гр. Велико Търново. 
Участие взеха главният секретар Стефка Въжарова и членът на съвета 
Веселка Коева. От името на съвета бяха поднесени цветя пред гроба на Цар 
Калоян в двора на църквата „Св. 40 мъченици“. 

На 27.03.2019 г. се състоя представяне на заключителна конференция 
по проект Стратегически реформи в НБПП по оперативна програма 
„Добро управление“. Участие взеха  
 председателят на съвета Ралица Негенцова, главният секретар Стефка 
Въжарова, членовете на съвета Албена Пискова, Нели Виодорова. 

На 5.04.2019 г. се проведе церемония по връчване на дипломите на 
12-тия випуск на международната магистърска програма и 2-рия випуск на 
Следдипломната квалификация по право на Европейския съюз. Участие 
взеха зам.-председателят Людмил Рангелов и главният секретар Стефка 
Въжарова. 

На 12.04.2019 г. се състоя официално откриване на проекта на 
Фондация „Институт по право и правосъдие“ ефективен партньор за 
реформираната съдебна система“ по ОПДУ. Участие взе зам.-
председателят Атанас Стоянов  

На 7.05.2019 г. се състоя работна среща на работна група по промени 
в ЗМИП, в която участваха председателят на съвета Ралица Негенцова, 
зам.-председателят Атанас Стоянов, Йордан Цветанов и доц. Иван Стойнев 
с представители на ДАНС – председателят Димитър Георгиев, 
ръководителят на „Финансово разузнаване“, юристи и др. по въпроси 
свързани с промените в ЗМИП. 

На 8.05.2019 г. председателят на ВАдвС Ралица Негенцова и членът 
на работната група Й. Цветанов взеха участие в разширена работна група в 
Народното събрание с представители на Комисията по вътрешен ред и 
сигурност, Министерство на финансите, НПО, КРИБ, ДАНС и др. във 
връзка с промени в ЗМИП. 

На 13.05.2019 г. се проведе обществено обсъждане на Проект на 
методология и резултати от пилотно проучване на удовлетвореността от 
съдебната власт, организирано от Министерство на правосъдието. Участие 
взе резервният член на съвета Нели Виодорова. 
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На 16.05.2019 г. издателство „СИБИ“ направи официално 
представяне на книгите „Истина и справедливост“ и „Кристали“ на 
Кристиан Таков. Поздравителен адрес изпрати председателят на съвета 
Ралица Негенцова 

На 3 и 6.06.2019 г. се състоя работна група по предложенията за 
изменение и допълнение на ЗАНН. Участие взе адвокат Тодор Табаков – 
ръководител секция „ Административно и финансово право и процес“ на 
КПВ при ВАдвС. 

На 24.05.2019 г. председателят на съвета Ралица Негенцова изпрати 
поздравителен адрес по повод академично тържество в СУ „Св. Климент 
Охридски“ по повод 24 май – Денят на българската просвета и култура и 
на славянската писменост. 

На 27.05.2019 г. се състоя представяне от Фондация „Конрад 
Аденауер“ програма за върховенството на закона за Югоизточна Европа на 
книга с избрани решения на Федералния конституционен съд на ФР 
Германия. Участие взеха председателят на съвета Ралица Негенцова, 
главният секретар Стефка Въжарова, членът на съвета Валя Гигова. 

На 6.06.2019 г. в ЦОА „Кр. Цончев“ се състоя представяне на 
книгата на Десислава Тошкова-Николова и д-р Невин Фети „Защита на 
личните данни“. Участие взеха председателят на съвета Ралица Негенцова 
и членовете на съвета Валя Гигова, Красимир Краев, Христо Христов. 

На 7.06.2019 г. в Народното събрание се състоя връчване на 
дипломите на студентите от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. 
Охридски“ випуск 2019. Участие взе председателят на съвета Ралица 
Негенцова. 

На 10.07.2019 г. се проведе среща с потребителите на кадри във 
връзка с посещение на Експертна група от Националната агенция за 
оценяване и акредитация на специалност от регулираните професии на 
професионално направление „Право“ на Правно-историческия факултет на 
Югозападния университет „Неофит Рилски“ Благоевград. Участие взе 
членът на съвета Емил Ядков. 

На 10.07.2019 г. се проведе церемония по връчване на награда 
„Проф. Марко Семов“ за ярко присъствие в духовния живот на нацията по 
повод 80-годишнината от рождението на проф. Марко Семов. Наградата бе 
връчена от президента на Р България Румен Радев на Българската академия 
на науките. Присъстваха президентът Георги Първанов, министри, 
народни представители, членове на БАН, професори, видни български 
интелектуалци и общественици и представители на медиите. 

Участие взеха председателят на ВАдвС Ралица Негенцова, зам.- 
председателят Людмил Рангелов, главният секретар Стефка Въжарова, 
членът на съвета Веселка Коева. 

На 12.07.2019 г. се проведе откриване на паметника на Борис 
Христов в Пазарджик. Участие взеха зам.-председателят Атанас Стоянов, 
членът на съвета Стефан Ботев. 
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На 12.07.2019 г. във ВСС се състоя работна среща на тема 
„Медиация“. На срещата участие взеха представители на ВСС, 
Министерство на правосъдието, НИМ и др. Участие взе членът на съвета 
Емил Ядков.  

На 15.07.2019 г. се състоя предварителна среща на председателя на 
ВАдвС Ралица Негенцова и на главния секретар Стефка Въжарова с 
председателя на Нотариалната камара Красимир Анадолиев в изпълнение 
на решение на ВАдвС. 

На 06.09.2019 г. в гр. Пловдив се състоя честване на 134 години от 
Съединението на България. Участие взе Атанас Стоянов – зам.-
председател на ВАдвС. Поднесен бе венец от името на ВАдвС. 

На 27 и 28.09.2019 г. се състояха Дни на адвокатурата в СОК 
„Камчия“, организирани от ВАдвС и ЦОА“Кр.Цончев“. Участие взеха 
зам.-председателят Атанас Стоянонов, главният секретар Стефка Въжарова 
и членовете на съвета Милен Ралчев, Станислав Тонов, Стефан Ботев, Валя 
Гигова, Веселка Коева, Красимир Краев и Христо Христов. 

На 30.09.2019 г. членът на съвета Емил Ядков взе участие в 
тържеството по повод откриване на Академичната учебна година на 
Югозападния университет „Неофит Рилски“. 
 На 1.10.2019 г. председателят на съвета Ралица Негенцова взе 
участие в тържеството по повод откриване на Академичната учебна година 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

На 03.10.2019 г. Людмил Рангелов – зам.-председател на ВАдвС взе 
участие в честване по повод 140 години от създаването на Софийския 
военен съд. 

На 10.10.2019 г. се състоя откриване на учебната година в ЦОА 
„Кр.Цончев“. Събитието бе почетено от конституционния съдия проф. 
Атанас Семов, председателя на Върховния административен съд Георги 
Чолаков, българският патриарх Неофит, председателя на СЮБ Владислав 
Славов, магистрати, депутати и др. 

Приветствие бе поднесено от председателя на ВАдвС Ралица 
Негенцова. Участие взеха зам.-председателите Атанас Стоянов и Людмил 
Рангелов, главният секретар Стефка Въжарова и членовете Албена 
Пискова, Веселка Коева, Валя Гигова, Валя Иванова, Валентина Адиркова, 
Лидия Атанасова, Красимир Краев, Милен Ралчев, Румен Петков, 
Станислав Тонов, Светлана Проданова, Стефан Ботев, Христо Христов.  

На 21.10.2019 г. се състоя честване на 25 години обучение и 15 
години от създаването на Национален институт на правосъдието. Участие 
взе председателят на ВАдвС Ралица Негенцова и членът на съвета Валя 
Гигова 

От 24-26.10.2019 г. в гр. Видин се състоя организираната от ЦОА 
„Кр. Цончев“ кръгла маса на тема: „Устройствени и етични правила за 
упражняване на адвокатската професия в България, Сърбия, Румъния, 
Словения и Хърватска“. Участие взеха зам.-председателят на ВАдвС 
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Атанас Стоянов, който направи изложение, главният секретар Стефка 
Въжарова и членовете на съвета Красимир Краев, Станислав Тонов, 
Христо Христов, Валентина Адиркова.  

На 30.10.2019 г. се състоя конференция на тема: „Проект на методика 
за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени 
вреди при ПТП“, организирана от Гаранционния  фонд. Участие взеха 
адвокатите Красимира Иванова, Явор Нотев, Росен Томов и членът на 
съвета Валя Гигова. 

На 4.11.2019 г. се проведе среща с г-н Владимир Олшак – 
представител на чешката фирма ,Софтуер 602” (в последния момент зам.-
посланика на Чехия г-н Петър Вавра не можа да дойде). Беше проведен 
разговор за възможността да бъде използван софтуерен продукт, използван 
в Чехия и други страни. Участие в срещата взеха председателят на ВАдвС 
Ралица Негенцова и зам.-председателят Людмил Рангелов. 

На 7.11.2019 г. се проведе среща с д-р Реми Гербе за перспективите 
пред търговския и инвестиционен арбитраж в България. ВАдвС бе 
представляван от г-н Ивайло Дерменджиев – управляващ сътрудник на 
адвокатско дружество „Симеонов и Дерменджиев”. Участие взе и г-жа Ива 
Колева – член на Нюйоркската адвокатска колегия. 

На 13.11.2019 г. президентът на Република България Румен Радев 
направи представяне по повод седемнадесетото издание на 
благотворителната инициатива „Българската коледа 2019/2020 г.” Бе 
отчетено какви средства са събрани на предходното издание на 
инициативата и за какво се влагат парите. Участие взеха председателят на 
съвета Ралица Негенцова и главният секретар Стефка Въжарова. 

На 20. 11.2019 г. се състоя среща на президента на Международния 
съюз на адвокатите (UIA) Джером Рот с председателя на ВАдвС Ралица 
Негенцова и главния секретар Стефка Въжарова. Участие взе и 
председателят на САК Ивайло Данов. След това по искане на председателя 
на UIA беше проведена и среща и с млади адвокати от САК. 

На 22.11.2019 г. по покана от проф. д.ю.н. Атанас Семов 
председателят на ВАдвС адв. Ралица Негенцова присъства на откриването 
на Международна конференция за обмен на добри практики и 
практическите проблеми при прилагането на XOIIEC, състояла се в 
резиденция „Бояна”, на което направи приветствие. 

От 26-30.11.2019 г. по покана на г-жа Мари-Еме Пейрон – 
председател на адвокатската колегия в Париж зам.-председателите на 
ВАдвС Атанас Стоянов и Людмил Рангелов, взеха участие в откриването 
на съдебната година на Парижката адвокатска колегия.  

На 2.12. 2019 г. зам.-председателят на съвета Людмил Рангелов 
участва във връчването на наградите на в. „Банкер“.  

На 12.12.2019 г. зам.-председателят на съвета Людмил Рангелов и 
главният секретар Стефка Въжарова присъстваха на официално честване 
по повод 60-годишнината от създаването на Софийския градски съд и 
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връчиха на председателя на СГС Алексей Трифонов почетния плакет на 
ВАдвС . 

На 16.12.2019 г. зам.-председателят на съвета Людмил Рангелов взе 
участие в научна конференция, посветена на 50 години от влизането в сила 
на Закона за административните нарушения и наказания от 1969 г., на тема 
„50 години Закон за административните нарушения и наказания –  история, 
традиции и бъдеще”. Конференцията се проведе в СУ и е организирана от 
катедра „Административноправни науки”. 
 

ХХII. 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/EО (Общ регламент относно 
защитата на данните (ОРЗД)). 
 Отчетният период в областта на защитата на личните данни на 
физическите лица премина под знака на две значими събития, които 
намериха пряко отражение и в дейността и на ВАдвС през отчетния 
период, а именно: 

I. На 26.02.2019 г. бяха обнародвани измененията и 
допълненията на Закона за защита на личните данни. 

II. Стартът на практическото и ефективно прилагане на 
новата правна рамка в областта на защитата на личните данни, по-
специално Регламент (ЕС) 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 (Регламент (ЕС) 2016/679, 
Общ регламент относно защитата на данните). 

Висшият адвокатски съвет е администратор на лични данни. Той 
съобразява дейността си с приетата, респ. изменена нормативна рамка. 
Законодателните промени в досега действащият Закон за защита на 
личните данни (ЗЗЛД) се наложиха с цел имплементиране в националното 
законодателство на новата европейска правна рамка в областта на 
защитата на личните данни. Целта бе гарантиране на неприкосновеността 
на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите 
лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в 
процеса на свободното движение на данните. 

С измененията на ЗЗЛД се въведе ограничението, че свободен 
публичен достъп до информация, съдържаща ЕГН или личен номер на 
чужденец, не се допуска, освен ако закон предвижда друго. Предвид 
технологичното развитие на информационните технологии, отдавна 
превърнали света, в който живеем, в дигитален. Законът за защита на 
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личните данни изрично уреди този въпрос, като задължи 
администраторите, предоставящи услуги по електронен път, да 
предприемат подходящи технически и организационни мерки, които не 
позволяват ЕГН или ЛНЧ да е единственото средство за идентификация на 
потребителя при предоставяне на отдалечен достъп до съответната услуга.  

На следващо място, Законът за изменение и допълнение на Закона за 
защита на личните данни (ЗИДЗЗЛД) уреди и реда за обработване на лични 
данни в контекста на трудово или служебно правоотношение при мащабно 
обработване на лични данни или при систематично мащабно наблюдение 
на публично достъпни зони, включително чрез видеонаблюдение, като в 
тези случаи администраторът или обработващият приема и прилага 
правила, с които въвежда подходящи технически и организационни мерки 
за правата и свободите на субекта на данни.  

ЗИДЗЗЛД изрично уреди и срока за съхранение на документи, 
съдържащи лични данни, които администраторът, в качеството си на 
работодател или орган по назначаването, обработва. 

Практическото прилагане на Общия регламент за защита на личните 
данни в дейността на ВАдвС започна с най-важната точка – реално и 
постоянно обучение на лицата по чл. 29 от ОРЗД. Под ръководството на 
ВАдвС на 18.03.2019 г. длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) 
проведе интерактивно обучение по нов начин, модел и форма на лицата, 
обработващи данни. Обучението бе направено във формата на различни 
ситуации, пред които човешкият и най-важен ресурс на администратора е 
изправен в ежедневната си дейност. Дейно участие с въпроси и отговори 
взе целят личен състав на администратора, в резултат на което обучение 
бяха обучени всички лица, обработващи данни под ръководството на 
администратора. 

В изпълнение на принципите на ОРЗД за „ограничение на 
съхранението“ ежегодно се архивираха  на данни с изтекъл срок на 
съхранение се сформира комисия с участието на ДЛЗД. Комисията 
надлежно и в срок извърши инвентаризация на обработваните на хартиен 
носител документи с лични данни. Тези с изтекъл срок на съхранение   се 
унищожиха, а документите, за които е предвиден по-дълъг срок за 
съхранение за статистически, исторически и научни цели, се архивираха. 

Централно място в отчетния период заема значително увеличеният 
спрямо предходният отчетен период брой на исканията от субекти на 
данни,  
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Прави впечатление, че исканията от субектите на данни за 

упражняване на права по Регламента за защита на личните данни е 
нараснал 5 пъти в сравнение с предходния период и е достигнал 40 бр. 
за отчетния период. Този факт доказва, че субектите на данни са ясно 
запознати със своите права по ОРЗД, а именно: право на достъп; право на 
коригиране на неточни или непълни данни; право на изтриване (правото да 
бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 
2016/679; право на ограничение на обработването; право на преносимост 
на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 
2016/679; право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от 
Регламент 2016/679; право субектът на данни да не бъде обект на решение, 
основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо 
профилиране. 



90 
 

ВАдвС е осигурил възможността субекта на данни да упражни 
правата си чрез отправено искане до ВАдвС (писмено или по електронен 
път). Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на ВАдвС. 
За удобство на субектите на данни на сайта на администратора е направено 
заявление, което субектът може да попълни бързо и удобно, като по този 
начин заяви искането си. 

Като администратор на лични данни, при обработването им ВАдвС 
спазва строго принципите за защита на личните данни, предвидени в 
ОРЗД (ЕС) 2016/679, в законодателството на Европейския съюз и на 
законодателството на Република България, както следва: 

а) законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – обработване 
при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и 
при информиране на субекта на данни; 

б) ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично 
указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по 
начин, несъвместим с тези цели; 

в) свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, 
свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите на 
обработването; 

г) точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички 
разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране 
на неточни данни, като се отчитат целите на обработването; 

д) ограничение на съхранението – данните да се обработват за 
период с минимална продължителност съгласно целите. Съхраняването за 
по-дълги срокове е допустимо за целите на архивирането в обществен 
интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели, 
но при условие, че са приложени подходящи технически и организационни 
мерки; 

е) цялостност и поверителност – обработване по начин, който 
гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се 
прилагат подходящи технически или организационни мерки; 

ж) отчетност – администраторът носи отговорност и трябва да е в 
състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с 
обработването на лични данни. 

Висшият адвокатски съвет определи и ДЛЗД в съответствие с 
разпоредбите на чл. 37 от ОРЗД. То стриктно изпълнява задълженията си 
да информира и съветва администратора или обработващия лични данни. 
Информира също така и служителите, които извършват обработването, за 
техните задължения по силата на нормативните актове за защита на 
личните данни. ДЛЗД наблюдава спазването на правилата за защита на 
личните данни, както и на политиките на администратора или 
обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни. 
ДЛЗД наблюдава и възлагането на отговорности, повишаването на 
осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по 
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обработване. При поискване ДЛЗД предоставя съвети по отношение на 
оценката на въздействието върху защитата на данните; наблюдава 
извършването на оценката; сътрудничи с надзорния орган; осигурява 
контакт с надзорния орган; предварително консултира надзорния орган по 
въпроси, свързани с обработването, както и по всякакви други релевантни 
въпроси. 

В изпълнение на горепосочените си задължения и съгласно ОРЗД 
длъжностното лице за защита на личните данни изготви 9 предписания с 
конкретни препоръки във всяко едно от тях, свързани със спазването и 
прилагането както на принципите на Регламента за защита на личните 
данни, така и на всички разписани в ОРЗД задължения за администратора.  
 По запитване на ръководството на администратора на лични данни 
ДЛЗД даде 5 становища по приложението на ОРЗД в дейността на ВАдвС, 
предвид  настъпилите законодателни изменения, както и с оглед основната 
цел на ВАдвС – въвеждане на електронна адвокатура в съответствие. 
Въпросите основно са свързани с разяснения на приложението на 
разпоредбите на Регламент 2016/679 EU във вътрешната организация и 
дейността на ВАдвС, както и с реда за предоставяне на достъп до 
документи, съдържащи лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на 
EU.  
 Централно място в исканията на субектите на данни, потърсили 
връзка и упражнили правата си по ОРЗД, заемат исканията на кандидатите 
за адвокати и младши адвокати за достъп до писмените им работи във 
формата на тест. Прави сериозно впечатление, че субектите на данни 
смесват понятията „копие от лични данни“ и „копие от документи“. Като 
надзорен орган в областта на защитата на лични данни, Комисията за 
защита на личните данни (КЗЛД), приема в Становище № Д-282/2013 г. от 
19.07.2013 г., че понятието „копие от лични данни“ не е тъждествено с 
понятието „копие от документи“, както и че правото на достъп до лични 
данни по смисъла на чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 1 от ЗЗЛД не 
включва получаването на копия от документи, създавани и/или 
съхранявани от администратора на лични данни. 
 Тук е мястото да се отчете, че по едно от исканията към момента на 
настоящия отчетен доклад е налице висящо производство пред ВАС.  
 Следваща и особено невралгична точка през отчетния период във 
връзка с прилагането на Регламента е „Прилагането на разпоредбите на 
Регламента 2016/679 EU за защита на личните данни на физическите 
лица от ВАдвС при изпълнение на Решенията по т. 6 и т. 11, приети от 
Общото събрание на адвокатите от страната, проведено на 23.02.2019 
г.“. Становището на ДЛЗД е в следният смисъл: 

Поставените на ДЛЗД въпроси, свързани с приложимостта на 
разпоредбите на Регламент 2016/679 EU при изпълнение на Решенията по 
т. 6 и т. 11, приети от Общото събрание на адвокатите от страната, 
проведено на 23.02.2019 г., са:  
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1) Обработване, извършено от ВАдвС в изпълнение на Решение по т. 
6 от   Общо събрание на адвокатите от страната  под формата на 
оповестяване чрез предоставяне на право на достъп на всички адвокати до 
„Закритата секция“ („Служебна страница“) на електронната страница на 
Висшия адвокатски съвет https://www.vas.bg/bg/auth/login, до пълните 
стенографски протоколи от заседанията на ВАдвС. 

2.) Обработването на лични данни по смисъла на чл. 10 от ОРЗД, 
свързани с дисциплинарни производства за нарушения по Закона за 
адвокатурата под формата на предоставяне на право на достъп на всички 
адвокати до „Закритата секция“ („Служебна страница“) на електронната 
страница на Висшия адвокатски съвет https://www.vas.bg/bg/auth/login, в 
която се съдържат данни за Решения по дисциплинарните дела, образувани 
срещу дисциплинарно обвинени адвокати, Решенията на дисциплинарните 
състави по ЗА към съответните Дисциплинарни съдилища към адвокатски 
колегии по ЗА, протоколи от заседания на дисциплинарните състави на 
Дисциплинарните Съдилища при Съответната Адвокатска колегия и 
достъпът до дисциплинарните преписки от всички адвокати нарушава ли 
ОРЗД? 

В отговор на поставените въпроси ДЛЗД е взела предвид, дадените в 
чл. 4 от Регламента за защита на личните данни дефиниции, както следва: 

1. „Лични данни“; 2. „Администратор на лични данни“; 3. 
„Обработване“; 4. „Трето лице”; 5. „Получател“. В отговор на поставените 
въпроси ДЛЗД даде следното становище: 
 Препоръчително е администраторът да съобрази изпълнението им с 
принципите на Регламента за защита на личните данни, които ВАдвС в 
политиката си за защита на личните данни и Вътрешните си правила за 
мерките за защита на личните данни е приел, оповестил, спазвайки 
принципа за „отчетност“. В изпълнение на задълженията си да информира 
субектите на данни по чл. 12, чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД на интернет 
страницата си (https://www.vas.bg/bg/a/zashchita-na-lichnite-danni) ВАдвС е 
информирал субектите на данни за целите, за които обработва лични 
данни. ВАДвС обработва личните на следните категории субекти: 
кандидати за адвокати, адвокати, младши адвокати, адвокати от 
Европейския съюз, жалбоподатели, клиенти на адвокати и други лица, в 
изпълнение на свои законови задължения съгласно КРБ, ЗА, Закона за 
правната помощ и други нормативни актове – основание за обработване на 
данни по чл. 6, § 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. Оповестил е категориите 
лични данни, които обработва, а именно: данни, свързани с физическата 
идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната 
идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни 
относно здравословното състояние и, че данните се използват за целите, за 
които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.  

От горното се установява, че администраторът на лични данни 
изпълнява и съобразява дейността си по обработване на лични данни в 
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съответствие с новите правила за защита на личните данни, но от друга 
страна ВАдвС не упражнява контрол как отделните адвокати, в качеството 
им на самостоятелни администратори, спазват новите правила, както и 
дали са предприели действия да съобразят дейността си с новите правила 
на ОРЗД. Ето защо в изпълнение на Решението на ОСАС и Решение № 
1023/18.05.2018 г. е препоръчително да бъде изпълнено по начин, който да 
не нарушава баланса между обществения интерес от дейността на ВАдвС и 
правата на субектите на данни.  

ДЛЗД даде препоръки, свързани с изпълнението на Решенията на 
Общото събрание на адвокатите от страната по т. 6 и т. 11. В нея бе 
подчертано, че всяко нарушение на принципите на ОРЗД и нарушаване на 
сигурността на данните, както и обработването им по начин, различен и 
надхвърлящ целта, за която данните се обработват от ВАдвС, е 
предпоставка за нарушение на принципа по чл. 5, § 1, буква „б“ и 
предпоставка за нарушаване на правата на физическите лица при 
обработването на техни лични данни и упражняване на правата – най-вече 
правото им да бъдат информирани от администратора на лични 
данни за какви цели обработва личните им данни.  

Ето защо бе препоръчано ВАдвС, като администратор на лични 
данни за целите на изпълнение на решенията на ОСАС по т. 6 и т. 11, да 
съобрази изпълнението им като приложи и съвременни технологични 
решения, организационни мерки и сигурност на информацията, за да е в 
състояние да гарантира, че при обработването на лични данни е въвел 
подходящо ниво на сигурност при даването на достъп до стенографските 
протоколи, в които се съдържат лични данни в това число да е в състояние 
да гарантира, че е осигурил защита срещу незаконосъобразно и 
недобросъвестно обработване в т.нар. „Закрита секция“. 
 ВАдвС работи по изпълнение на тази препоръка за осигуряване на 
необходимата сигурност, обезпечена технологически. За тази цел е 
необходимо повече време и сигурно технологично решение на въпросите. 
Работи се по изпълнение на това решение. 

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 ВАдвС съобразно 
Регламент/ЕС/2016/679 и своевременно реагира с предписания за 
стриктното изпълнение на всички изисквания.  
 

 XХIII. КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА 
 
С Решение № 108 от 19.05.2017 г. ВАдвС прие Комуникационна 

стратегия на българската адвокатура (КСБА). С нея беше очертано, че тя 
„е комплекс от принципи и дейности, чрез които политиките на висшите 
органи на адвокатурата и адвокатските съвети достигат до 
вътрешните и външни целеви групи.“ 
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Както 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.“ 

Така в изпълнение на принципите, залегнали в КСБА, Висшият 
адвокатски съвет положи усилия, с които да надгради развитието на т.нар. 
вътрешна комуникация както между ВАдвС и другите органи в 
адвокатурата – адвокатските съвети в страната, дисциплинарните 
съдилища и контролни съвети, така и между ВАдвС и отделните адвокати 
и адвокатски дружества. Както в програмата за 2018-та, така и в 
програмата за 2019 г. тази тема е била една от водещите в рамките на 
осъществяването на Комуникационната стратегия, като амбицията е през 
2020-та тази система на комуникация да се развие, в т.ч. в организационен 
и технологичен аспект, така че българската адвокатура да започне да 
говори все по-уверено „в един глас“. 

Затова освен станалите вече традиционни в живота на българската 
адвокатура Национални конференции, ВАдвС заложи в програмата си за 
2019 г. специални срещи с представители на адвокатските съвети, на които 
участваха председателят и секретарят, зам-председателите и на места 
отговорниците от съвета по региони.. По всеобщо мнение тези срещи бяха 
изключително полезни.  

Интернет страница/сайт на Висшия адвокатски съвет. 
Като основен инструмент на комуникация сайтът постоянно се 

развива. 
Както динамиката на обществените процеси, в които адвокатурата 

неминуемо участва, така и развитието на технологиите предполагат и 
неговата динамика. Последното му обновление беше непосредствено след 
лятната ваканция, като постоянно се търсят нови и все по-ефективни 
форми и функции, които да са от полза на потребителите му.  
 Беше създадена специална нова рубрика „Новини от адвокатските 
колегии“. 

Опитът с публикуване на информации от различните колегии се 
оказа добър и този тип информационен обмен категорично следва да се 
развива. 

Обучение по изпълнение на Комуникационната стратегия на 
българската адвокатура. 

Още с приемането на КСБА беше одобрен и план, по който тя да се 
осъществява. Основна част от него беше предвидено за т.нар. „Обучение 
по осъществяване на КСБА“. Изглежда е безспорно, че провеждането на 
подобно обучение би било полезно в посока повишаване подготовката и 
уменията при публична комуникация на членове на органи на адвокатурата 
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– висши и по места. То ще бъде още по-оправдано и поради факта, че след 
проведените през 2019 г. избори за органи на АС в повечето адвокатски 
колегии има нови председатели и членове на органи. 

Медии 
През 2019 г. ВАдвС присъстваше в медиите по различни поводи, 

било то във връзка със събития, които той е организирал и е бил домакин – 
национални и международни конференции, кръгли маси по важни за 
обществото и за съдебната система теми (медиация, срещи с ВСС и др.), 
било при даване на становища по законопроекти, тълкувателни дела на 
ВКС и ВАС, конституционни дела и много други. 

Членове на ВАдвС участваха през 2019 г. във водещите медии в 
страната като Българска национална телевизия, bTV, Българско 
национално радио, Нова телевизия, България он еър, Дарик радио, 
Българска телеграфна агенция, информационна агенция „Фокус“, „24 
часа“, традиционните ни партньори в лицето на специализираните сайтове 
за информация с правен профил „LEX.BG“, „DE FAKTO“, „Правен свят“ и 
много други. Като комуникационни форми бяха ползвани и 
организираните пресконференции и брифинги. 

Широко са отразявани всички годишнини и празници, в които 
ВАдвС 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.  

Председателят на ВАдвС Ралица Негенцова взе участие в 
предаването „Преди всички“ по програма „Хоризонт“ на БНР. На него 
коментира изминалото Общо събрание на адвокатите от страната и 
въпросите свързани с адвокатската тайна и несъвместимостта с приетите 
норми на ЗМИП. 

Бе дадена пресконференция в БТА във връзка с проведеното Общо 
събрание на адвокатите от страната и съпътстваща тема, свързана със 
Закона за мерките срещу изпиране на пари. В нея освен председателя 
Ралица Негенцова участие взеха зам.-председателите на ВАдвС Атанас 
Стоянов и Людмил Рангелов и членът на съвета Никола Рангелов. 

Председателят на съвета Ралица Негенцова участва в предаването на 
BTV „Лице в лице“, в предавания по БНР и в Нова телевизия по случай 22 
ноември – Ден на българските адвокати. 

 
XХIV. НАГРАДА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА 

СТУДЕНТИ ЮРИСТИ    
Както е известно, с решение № 1071/29.04.2011 г. ВАдвС 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.  
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С Решение № 2037/19.07.2019 г. ВАдвС определи темата за 
тазгодишния конкурс да е „Разликата между върховенството на правото и 
върховенството на закона”. 

Със заповед на председателя на ВАдвС бе назначена комисия за 
присъждане на годишната награда за студенти-юристи за написване на 
реферат на горепосочената тема в състав: адв. Людмил Рангелов – 
председател, и членове: адв. Атанас Стоянов и проф. Лазар Груев. 

Комисията установи, че за участие в конкурса са представени 11 
реферата от студенти от 8 университета: СУ „Св. Климент Охридски“, 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Нов български 
университет, УНСС, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 
Варненския свободен университет, Югозападния университет „Неофит 
Рилски“, Бургаски свободен университет.  

На база на направения задълбочен разбор комисията прецени, че 
нито една работа няма качествата да бъде класирана на първо място, 
поради което класирането бе за второ и трето място, както следва: 

На второ място – Мария Николаева Цокева от Нов български 
университет, IV курс. 

На трето място – Моника Лалева–Станчева от Великотърновски 
университет, IV курс. 

Връчваната награда по случай 22 ноември – Ден на българските 
адвокати, е стимул за младите колеги за овладяване на юридически знания, 
за вникване в сложната правна материя, за задълбочена и самостоятелна 
работа.  

Награда е не само мост между действащите адвокати с техните 
бъдещи колеги, но издига престижа на българската адвокатура. 

 
XXV. СПИСАНИЕ „АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД” 

 
Висшият адвокатски съвет издава  списание „Адвокатски преглед“. 

Списанието се ползва с авторитет и признание поради високото си научно 
и информационно равнище. То представлява интерес не само за 
адвокатите, но и за научните работници, съдиите, прокурорите, 
следователите, нотариусите, съдебните изпълнители, стажантите, 
студентите по право и т. н.  

От възстановяването му през 1999 г. и до днес списанието се 
получава безплатно от адвокатите и се разпространява в съда, 
прокуратурата, Конституционния съд на Република България, Висшия 
съдебен съвет, в университетите и редица библиотеки в страната.  

От 2002 г. списанието може да се намери и на сайта на Висшия 
адвокатски съвет.  
 През отчетния период редакционната колегия, състояща се от 
адвокатите Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели 
Христова и Ина Лулчева, продължи да работи в същия състав.  
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В списанието сътрудничат адвокати от различни колегии, научни 
работници, съдии и юристи от различни специалности. Особено важно е, 
че в „Адвокатски преглед“ се публикуват значими решения на 
Европейския Съд по правата на човека в Страсбург не само срещу 
България, но и срещу други държави, в които съществуват сходни 
законодателни проблеми. Публикуват се и редица материали по 
европейско право. 

На страниците на списанието намират място статии, рецензии, 
дискусии на научни теми, критичен преглед на съдебната практика, 
преводни текстове, обзорни материали за публикациите в правните 
списания, информация за новопостъпилите книги в библиотека „Петко 
Добчев“ на ВАдвС и т. н. Редовно се публикуват тестовете и казусите от 
изпитите за адвокати и младши адвокати, провеждани от ВАдвС.  

Висшият адвокатски съвет изказва сърдечна благодарност на 
редакционната колегия и на авторите на „Адвокатски преглед“, които 
поднасят на читателите на списанието стойностни и високо 
професионални материали. Благодарим на хората, които поддържаха 
високото научно равнище на списание „Адвокатски преглед“ през 2019 г. – 
д-р Анета Анастасова, Анастас Пунев, д-р Благой Златанов, Галя Вълкова, 
Георги Атанасов, проф. д-р Георги Димитров, Гергана Върбанова, Доротея 
Дачкова, д-р Драгия Драгиев, доц. д-р на историческите науки Евгени 
Йочев, д-р Елена Михайлова, проф. д-р Ирена Илиева, Катина Бончева, 
Мария Шаркова, Михаил Екимджиев, Наташа Добрева, Румен Ненков, д-р 
Светла Стайкова, д-р Симона Велева, Сузан Руфат. 

   
ХХVI. 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 - 31.12.2019 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 правно-
информационни продукти, както и за абонаментно поддържане на 3 
модула на библиотечно-информационната система E-lib. Тази година 
библиотеката и филиалът бяха абонирани само за правно-информационния 
софтуер „Лакорда“. 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 1301 лв. за библиотеката на ул.“Калоян“ № 1, и 
1417.50 лв. за библиотеката на ул.“Калоян“№ 8. 

Дарители на Библиотека „Петко Добчев” през изтеклата година бяха: 
адв. Ралица Негенцова, адв. Даниела Доковска, нотариус Красимир 
Спасов, адв. Янко Ройчев, проф. Евгени Йочев, адв. Розалина Николова, 
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адв. Таня Йосифова, адв. Борислав Ганчев, д-р Герман Германов, д-р 
Димитър Младенов, адв. Евелина Каймеджиева, адв. Андон Добчев, адв. 
Аделина Хаджийска, ИК „Труд и право“, Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“, Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, 
Фондация „Кристиан Таков“, „Нюлеюр“ ЕООД, Централна избирателна 
комисия, Национален институт на правосъдието, Български център за 
нестопанско право. 
 Благодарение на текущото комплектуване на фонда на библиотеката 
и постъпилите дарени, библиотечният книжен фонд нарасна с 205 тома и в 
края на 2019 г. наброява 9592 тома. 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“, Нов български 
университет, Московско издателство „Юрайт“, Московско издателство 
„Юстицинформ“, „Просвета“, Академично издателство „Проф. Марин 
Дринов“, Издателски комплекс – УНСС, ИК „Проф. Петко Венедиков“, 
„Изток-Запад“, Български център за нестопанско право, Беллопринт ООД, 
Софи-Р. 

Библиотеката бе абонирана за „Държавен вестник”, а всички 
останали периодични издания се получават във Филиала на Библиотеката.  

Библиотеката работи с един доставчик на абонираните периодични 
издания – „Доби прес”. 
 В библиотеката са регистрирани 728 читатели, които ползват както 
основната библиотека на ул. „Калоян“ № 1а, така и филиала.  
 Поддържат се актуални трите каталога, разкриващи съдържанието на 
библиотечния фонд: Систематичен каталог по отрасли на правото, Азбучен 
каталог на авторите и Азбучен каталог на заглавията. 

Ежегодно актуализираните каталози са достъпни и чрез интернет-
страницата 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”.  
 Предприеха се стъпки за закупуване на 3 нови модула от 
библиотечния софтуер на Софт Либ ООД: E-Lib Prima Книги. Инвентарна 
книга, Книга за движение на библиотечния фонд (КДБФ), E-Lib Prima 
Статии от периодични издания и части от книги и E-Lib Prima Регистрация 
и обслужване на читатели. Статистика. Модулът E-Lib Prima Книги 
поддържа КДБФ като официален отчетен финансов документ, който 
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отчита набавените библиотечни документи, отчислените такива и 
наличността на библиотечните документи. Каталогизацията позволява 
създаването и поддържането на електронен каталог и автоматизиране на 
създаването на библиографските описания. В момента се работи върху 
редакцията и подготовката за мигриране на базата данни на библиотеката и 
на филиала. Миграцията на базата данни на библиотеката трябва да 
приключи към края на м. януари 2020 г., а тази на филиала – към края на м. 
февруари 2020 г. 

Филиалът на Библиотека „Петко Добчев” при Висшия адвокатски 
съвет комплектува всички правни периодични издания. 

Годишният абонамент на Филиала за правната периодика е както 
следва: „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. 

Във Филиала продължава поддържането и попълването на 
електронния каталог на аналитично разработените периодични издания, 
който нарасна с 685 описания и вече наброява 9811 записа. 

Регистрираните във Филиала читатели – 133, получават следните 
услуги: заемане на библиотечни документи за ползване в читалнята; 
ползване на изложените на свободен достъп броеве от получаваните през 
годината вестници и списания, както и документи от подръчните и 
справочни фондове в читалнята; справки в правно-информационната 
система „Лакорда“; безплатни копия от интересуващите ги библиотечни 
документи в обем не повече от 10 страници; справки в електронния 
каталог на аналитично описаните статии от периодичните издания, в 
електронния каталог на книгите от фонда на Библиотеката и Филиала. 
Посещенията на четящите и ползващи услугите на Филиала адвокати 
нарастват и през изминалата година са 329. 

Към края на 2019 г. фондът на Филиала на Библиотека „П. Добчев” 
при ВАС наброява 1588 тома. Във Филиала са постъпили дарения от 
частни лица и институции на стойност 108.00 лв. 

Дарители на библиотеката на филиала: адвокат Ралица Негенцова, 
адвокат Ели Христова, г-н Янко Ройчев, г-жа Диана Ковачева, институции 
– Съюз на юристите в България, УНСС, ЦОА „Кръстю Цончев”. 
 

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:  
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а) дейности, свързани с възможността ВАдвС да сезира 
Конституционния съд с искане за установяване на 
противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи 
на гражданите. Трябва да се продължи работата ВАдвС да има пълните 
права за сезиране като другите органи по чл. 150, ал. 1 от КРБ, тъй като 
ние защитаваме и гражданите, и юридическите лица. Практиката ни 
показа, че е нужно ВАдвС да има правомощия да иска от Конституционния 
съд да тълкува определени законови разпореди, тъй като те не са 
противоконституционни, но има не пълно или неточно прилагане; 

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. 

  ВАдвС изразява своята твърдата позиция, че ще вземе 
необходимите решения и предприеме необходимите действия за събиране 
на неизплатените от адвокати и задържани от адвокатските съвети 
дължими суми към ВАдвС; 

г) борбата с нелоялната конкуренция; 
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 ползотворната ни 
съвместна работа.  

Надявам се Висшият адвокатски съвет и отделните адвокатски 
колегии да доразвият съвместната си работа за благото и престижа на 
българската адвокатура. 

Желая на всички здраве, професионални успехи и сили през 
следващата година. 

 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ 
     АДВОКАТСКИ СЪВЕТ: 
        Ралица Негенцова 
 

 
 
 
 
 
 
 


