
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 
  №45 

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

31 МАЙ 2019 г. – Калоян 1А   
София  

 (9,32 часа) 
 
На заседанието присъстват:  
1. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС 
2. Стефка Въжарова   
3. Албена Пискова  
4. Веселка Коева 
5. Емил Ядков  
6. Красимир Краев 
7. Лидия Атанасова 
8.  Милен Ралчев (до 18,10 часа) 
9. Никола Рангелов 
10. Станислав Тонов  
11. Стефан Ботев 
12. Христо Христов 
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  
Димитър Петров, член на Висшия дисциплинарен съд (отсъства по т. 5) 
 
Резервни членове на ВАС: 

     1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  

     3. Мария Ганева  
4. Нели Виодорова  
5. Румен Петков 
6. Светлана Проданова 
7. Йосиф Герон  

 
Присъстват още: 
Снежина Христова, председател - Силистра 
Димо Димитров, председател - Стара Загора  
Оля Ботева, председател - Плевен  
Милен Кадикянов, председател – Добрич  
Калина Милославова, новоизбран председател – Варна, невстъпила в 

мандата  
ОТСЪСТВАТ: 
Ралица Негенцова  
Людмил Рангелов  
Валя Гигова  

Дневен ред: 
 
1. Пролетната конференция на българската адвокатура на 15.06.2019 г. в 

гр. Пловдив. Организационни въпроси. 
Докладва: Председателят на ВАдвС и Албена Пискова  
2. Обсъждане на проект за изменение на Наредба №3 за водене и 

съхраняване на интересите на адвокатските съвети, и проект за техническо 
задание за осъществяване на измененията й. 
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Докладва: Емил Ядков   
3. Обсъждане на окончателен проект за ЗИД на Закона за адвокатурата. 
Докладва: Емил Ядков  
4. Общо събрание на адвокатите от страната – обсъждане на мерки за 

изпълнение на решенията на общото събрание на адвокатите от страната. 
Докладва: Зам.-председател на ВАдвС  
5. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
Докладват: Членове на ВАдвС. 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", единодушно прие  

Решение №1892 
Утвърждава предложените с вх.№1521/28.05.2019 г. основни насоки 

за изменение на Наредба №3 от 2004 г. за водене и съхраняване на 
регистрите на адвокатските съвети, с допълненията, направени в днешното 
заседание, като се дава мандат на работната група да изготви конкретни 
редакции на текстовете по наредбата. 

 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 3 "против" и 1 "въздържал 

се" прие 
Решение №1893 

Да не бъде разглеждано и гласувано предложението на работната 
група за изменение на чл. 113 от Закона за адвокатурата. 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №1894 
Чл. 129, ал. 2 придобива следната редакция: 
„Чл. 129, ал. 2: Висшият дисциплинарен съд разглежда като втора 

инстанция жалби срещу решенията на дисциплинарните съдилища при 
адвокатските колегии и на Висшия дисциплинарен съд като първа 
инстанция.” 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №1895 
Чл. 130, ал. 1 придобива следната редакция: 
„Чл. 130, ал. 1: Висшият дисциплинарен съд разглежда делата като 

първа инстанция в състав председател и двама членове.” 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №1896 
Чл. 130, ал. 2 придобива следната редакция: 
„Чл. 130, ал. 2: „Решенията на Висшия дисциплинарен съд като първа 

инстанция подлежат на обжалване чрез Висшия дисциплинарен съд в 14-
дневен срок от постановяването им по реда на чл. 7.” 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №1897 
Чл. 130 да има нова ал. 3 със следния текст: 
„Чл. 130, ал. 3 (нова):  
„При разглеждане на дисциплинарни дела като втора инстанция, 

Висшият дисциплинарен съд заседава в 5-членен състав. Председател на 5-
членния състав е председателят на Висшия дисциплинарен съд.” 

 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „за“, без "против" и с 1 

„въздържал се” прие 
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Решение №1898 
При вземане на решение за изготвяне проект на изцяло нов Закон за 

адвокатурата проектът да бъде основан и на принципите: публичност и 
прозрачност в работата на органите на адвокатурата; защита от нелоялна 
конкуренция; изключителност; самоиздръжка и самоуправление като 
гаранция за финансова независимост и самостоятелност на адвокатурата; 
електронна адвокатура; справедливост; добросъвестност; правна 
сигурност; забрана за злоупотреба с право; равнопоставеност на субектите; 
независимост на адвоката и адвокатската професия - адвокатска тайна и 
конфиденциалност; забрана за конфликт на интереси; компетентност; 
достойнство; почтеност; лоялност и грижа; колегиалност и уважение; 
принос към доброто правораздаване и зачитане върховенството на правото; 
право на справедливо възнаграждение.  

 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа „За“, 2 „Против” и 1 

„Въздържал се” прие 
Решение №1899 

Отпада приетият от Висшия адвокатски съвет проект за редакция на 
чл. 5, ал. 2, т. 1 със съдържание – „не може да бъде вписано като адвокат 
лице, което е търговец, управител в търговско дружество, овластен да 
представлява търговско дружество член на управителен орган, председател 
на кооперация, прокурист”, като остава действащата редакция. 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за“, 2 „Против” и без 

"въздържали се" прие 
Решение №1900 

Да бъдат съобразени всички подробно описани в т. 1 от доклада на 
работната група вх. №1530/30.05.2019 г. предложения и становища от 
адвокатските колегии, адвокатските дружества и адвокатите, при вземане 
на решение за изготвяне на проект за изцяло нов Закон за адвокатурата. 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №1901 
Във връзка с Решение №9 на общото събрание на адвокатите от 

страната, възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет и на 
медийния консултант да изготвят и предложат мерки за подобряване 
работата по медийното отразяване дейността на адвокатурата до 14.06.2019 
г. 

 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 1 

"въздържал се" прие 
Решение №1902 

Възлага на адвокат Емил Ядков и адвокат Красимир Недев да 
извършат инвентаризация на сайта, и да дадат предложение за неговата 
актуализация, в срок до 14.06.2019 г. 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №1903 
Да бъде проведена в спешен порядък среща с ръководството на 

Нотариалната камара във връзка с решението на общото събрание на 
адвокатите от страната за задължителното участие на адвокат в 
нотариалните производства. 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
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Решение №1904 
Възлага на представителите на Висшия адвокатски съвет в 

Националното бюро за правна помощ да предприемат действия, относно 
диференциране възнагражденията на служебния защитник, съобразно броя 
на съдебните заседания, в които е участвал, в Наредбата за заплащането на 
правната помощ. 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение №1905 
Отлага обсъждането на решение №18, взето от общото събрание на 

адвокатите от страната, свързано със създаване на помощен орган към 
Висшия адвокатски съвет за събиране, систематизиране и изготвяне на 
предложения за предприемане на конкретни мерки по случаите на 
изземване дейността на адвокатите, т.нар. нелоялната конкуренция, за 
заседанието на 19.07.2019 г. 

 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 1 – „против” и 3-ма 

„въздържали се” прие  
Решение №1906 

Оставя без разглеждане, като недопустим, сигнал с вх. №1502 от 
23.05.2019 г., от съдия Диана Узунова от Окръжен съд – Благоевград, срещу 
решение от 10.05.2019 г. на Адвокатския съвет – Благоевград.  

Изпраща по компетентност преписката на Националното бюро за 
правна помощ. 
 

Висшият адвокатски съвет с 7 гласа "за", 2 – „против” и 2 – 
„въздържали се” прие  

Решение №1907 
Оставя без разглеждане, като недопустим, сигналът с вх. №1408 от 

15.05.2019 г. на съдия Рая Манолева от Районен съд – Сандански срещу 
Решение №38/8.02.2019 г. и Решение №79/8.03.2019 г. на Адвокатския съвет 
– Благоевград.  

Изпраща преписката по компетентност на Националното бюро за 
правна помощ. 

 
Висшият адвокатски съвет с 7 гласа "за", 2 – „против” и 2 – 

„въздържали се” прие  
Решение №1908 

Оставя без разглеждане, като недопустим, сигнал с вх. №1377 от 
10.05.2019 г. на съдия Кристина Панкова от Районен съд – Благоевград 
срещу Решение №101 от 22.03.2019 г. на Адвокатския съвет – Благоевград.  

Изпраща преписката по компетентност на Националното бюро за 
правна помощ. 

 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 2 „против” и 2 

„въздържали се” прие  
Решение №1909 

Оставя без разглеждане, като недопустим, сигнал с вх. 
№1014/2.04.2019 г. от съдия Гергана Симеонова от Районен съд – 
Благоевград, срещу решение №79/8.03.2019 г. на Адвокатския съвет – 
Благоевград. 

Изпраща преписката по компетентност на Националното бюро за 
правна помощ. 
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Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 2 – „против” и 2 
„въздържали се” прие  

Решение №1910 
Оставя без разглеждане, като недопустим, сигнал с вх. 

№1227/23.04.2019 г. от съдия Гергана Симеонова от Районен съд – 
Благоевград, срещу решение №101/22.03.2019 г. на Адвокатския съвет – 
Благоевград.  

Изпраща преписката по компетентност на Националното бюро за 
правна помощ. 

 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 2 – „против” и 2 

„въздържали се” прие  
Решение №1911 

Оставя без разглеждане, като недопустим, сигнал с вх. 
№1351/7.05.2019 г. от съдия Гергана Симеонова от Районен съд – 
Благоевград, срещу решение от 12.04.2019 г. на Адвокатския съвет – 
Благоевград.  

Изпраща преписката по компетентност на Националното бюро за 
правна помощ. 

 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 2 – „против” и 2 

„въздържали се” прие  
Решение №1912 

Оставя без разглеждане, като недопустим, сигнал с вх. 
№1409/15.05.2019 г. от съдия Рая Манолева от Районен съд – Сандански, 
срещу Решение №38/8.02.2019 г., Решение №79/8.03.2019 г. на Адвокатския 
съвет – Благоевград.  

Преписката да се изпрати по компетентност на Националното бюро 
за правна помощ. 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно  прие  

Решение №1913 
Да се изпрати по компетентност на Националното бюро за правна 

помощ Сигнал с вх.№1141/12.04.2019 г., от председателя на Районен съд – 
Благоевград, за разглеждане и вземане на становище. 

 
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и индивидуални  

преписки. 
ПРЕДС. АТАНАС СТОЯНОВ:  
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 
 

 
(18,37 часа) 

                                  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  

                                  АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   
 
                                                                    АТАНАС СТОЯНОВ    
 
Стенограф:  
                  (Р. Никова)  


