
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

   
 
 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 
  №47 

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

18 ЮЛИ 2019 г. – Калоян 1А   
София  

 
(9,30 часа) 

 
На заседанието присъстват:  
1. Ралица Негенцова, председател на ВАдвС  
2. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС 
3. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС  
4. Стефка Въжарова   
5. Албена Пискова  
6. Валя Гигова (до 18,15 часа)  
7. Веселка Коева 
8. Емил Ядков  
9. Красимир Краев 
10. Лидия Атанасова 
11.  Милен Ралчев 
12. Никола Рангелов (от 11,20 часа) 
13. Станислав Тонов  
14. Стефан Ботев 
15. Христо Христов 
Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд  
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  
 
Резервни членове на Висшият адвокатски съвет: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Мария Ганева  
4. Нели Виодорова  
5. Румен Петков 
6. Светлана Проданова 

 
Присъства още: 
Иван Иванов, председател, Търговище  

 
Дневен ред: 

 
1. Информация за събития, мероприятия и становища. 
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Докладва: Председателят на Висшият адвокатски съвет  
2. Финансови въпроси. 

  Докладва: Главният секретар на Висшият адвокатски съвет. 
3. Обсъждане проект за Техническо задание за осъществяване на 

измененията на Наредба №3 за водене и съхраняване на регистрите с 
адвокатските съвети. 

Докладва: Емил Ядков   
4. Доклад за подобряване медийното отразяване дейността на българската 

адвокатура. 
Докладват: Председателят на Висшият адвокатски съвет и 
                   Красимир Недев 

5. Отчет на Комисията по правни въпроси към Висшия адвокатски съвет. 
Докладва: Председателят на Висшият адвокатски съвет  
6. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
Докладват: Членове на Висшият адвокатски съвет  
7. Разни. 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, имаме необходимия кворум, 

откривам днешното заседание.  
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за” единодушно прие 

Решение №1946 
Възлага на Емил Ядков и Валя Гигова да изготвят становище, 

свързано с участието на адвокат в охранителните производства.  
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” и 1 "Въздържал се" прие 

Решение №1947 
Приема изразеното становище, вх. №1889/17.07.2019 г., относно 

изискванията за кандидатите за избор на главен прокурор, с направените 
днес бележки и допълнения.  

 
* * * 

 
Преписка №1890.  
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за” единодушно прие 

Решение №1948 
Възлага на Румен Ненков, във връзка с предсрочното прекратяване на 

правомощията на председателите на върховните съдилища и на главния 
прокурор, да направи анализ и да обоснове предложените два варианта: 

- Първи вариант - прекратяването на правомощията да е еднакво за 
председателите на върховните съдилища и за главния прокурор. 

- Втори вариант - за главния прокурор да съществува възможност за 
временно отстраняване от длъжност, докато трае разследването.  

Анализът да бъде предоставен за обсъждане на членовете на Висшия 
адвокатски съвет.  
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* * * 

Преписка вх. №1821. Теодора Младенова.  
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за” единодушно прие 

Решение №1949 
Оставя без уважение искането на Теодора Младенова, вх. 

№1645/11.06.2019 г., тъй като не са налице основания за обявяване 
противоконституционност на исканите от нея разпоредби, и има взето 
решение по поставените от нея въпроси.  

 
* * * 

 
Преписка вх. №1650/11.06.2019 г.  
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за” единодушно прие 

Решение №1950 
При организиране на кръгла маса по въпросите на отношенията 

родители – деца, да се съобразят наведените доводи от Калин Гавраков по вх. 
№1650/11.06.2019 г.  

 
* * * 

 
Преписка вх. №690/1.03.2019 г.  
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” единодушно прие 

Решение №1950а 
Да се уведоми Пламен Парашкевов Йоргов, че поставения, в молбата 

му вх. № 690/1.03.2019 г., въпрос е от компетентността на Народното 
събрание и наказателно-правната политика на държавата.  

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” единодушно прие 

Решение №1951 
Допълва Решение №8/31.03.2017 г. на Висшия адвокатски съвет, като 

включва в списъка на членовете на Висшия адвокатски съвет, които могат 
да изразяват становище пред Висшия дисциплинарен съд, с резервния член 
на ВАдвС - Светлана Проданова. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” единодушно прие 

Решение №1952 
Одобрява разходите по раздел I от финансовия доклад на главния 

секретар, вх. №1805/08.07.2019 г., за извършени разходи от 4.06.2019 г. до 
2.07.2019 г., на стойност над 3000 лв.  

 
* * * 
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Непубликуваните решения се отнасят до отпускане на финансова помощ 
на адвокати. 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за” единодушно  прие 

Решение №1960 
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да сключи 

договор за изработка, с фирма „Дара Адвъртайзинг”, гр. София 1407, 
……………., за изработване на адвокатски тефтери за 2020 г., съобразно 
оферта вх. №1820/09.07.2019 г. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” и 1 „въздържал се” прие 

Решение №1961 
Отпуска сума в размер на 1800 лв., представляващи полиграфически 

разходи, за издаването на монографията „Съдебните актове в наказателния 
процес” с автор адвокат д-р Аделина Хаджийска, със задължението да бъде 
вписано подпомагането на Висшия адвокатски съвет за книгата, да бъде 
поставено логото на Висшия адвокатски съвет, както и да бъдат 
предоставени 30 бройки от нея безвъзмездно за Висшия адвокатски съвет. 
Сумата да бъде отпусната, съобразно решението на Висшия адвокатски съвет 
при представяне на договор с издателя.  

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" и 5 "против" прие 

Решение №1962 
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да сключи 

договор за обновяване на адвокатския регистър - възлагане преработка на 
съществуващите системи (рефакторинг), изготвяне на графичен дизайн, 
изготвяне на потребителски интерфейс, и други дейности, свързани с 
актуализацията и промените в адвокатския регистър, с дружество „Банчев – 
Колев” ЕООД, …….., съобразно проект на техническо задание и план за 
обновяване на Единния адвокатски регистър вх.№1787/4.07.2019 г., при 
посочените в него параметри. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за”, 1 „против”, без 
„въздържали се” прие 

Решение №1963 
Приема препоръките за подобряване на работата по медийното 

отразяване дейността на адвокатурата, изложени в предложение 
вх.№1656/12.06.2019 г., като отпада т. 3 от предложенията, като се добавя 
медийният консултант да дава ежеседмични доклади, които да се изпращат 
на членовете на съвета, към т. 9 от препоръките да се добави „да бъдат 
изготвени правила, одобрени от Висшия адвокатски съвет“.  
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* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за” единодушно прие 

Решение №1964 
Приема за сведение Отчета за дейността на Комисията по правни 

въпроси към Висшия адвокатски съвет, за първото полугодие на 2019 г. вх.№ 
1851/12.07.2019 г. с направените изводи. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” единодушно прие 

Решение №1965 
Да бъдат включени като експерти в Комисията по правни въпроси 

към Висшия адвокатски съвет - Николай Кинов Лазаров, специалист по 
административно право и процес, Любка Младенова Ценова, специалист по 
финансово право, Бойко Николов Братанов, специалист по финансово право 
при сливания и придобивания и Росен Андреев Карадимов, специалист по 
гражданско и търговско право. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 

Решение №1966 
Приема препоръките, направени в Отчета за дейността на Комисията 

по правни въпроси към Висшия адвокатски съвет за първото полугодие на 
2019 г. вх.№ 1851/12.07.2019 г. в раздел VІІ, т. 1 и т. 2,  без точката за 
изготвяне на образец за искането. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за”, 2 „против” и без 

„въздържали се” прие 
Решение №1967 

Да бъдат изготвени примерни образци за даване на становища по 
тълкувателни дела, по конституционни дела и искания на Висшия 
адвокатски съвет до Конституционния съд на Р България.   

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет със 7 гласа „за”, 5 „против” и 1 „въздържал 

се” прие 
Решение №1968 

Присъединява се секция „Търговско право” към секция „Гражданско 
право и процес” на Комисията по правни въпроси при Висшия адвокатски 
съвет. 

 
* * * 
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Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни преписки. 
  

* * * 
 

Преписка вх.№1358/9.05.2019 г., образувана по жалба на адвокат Димо 
Колев Димов и  адвокат Светлин Русев Русев - от Адвокатска  колегия - Стара 
Загора.  

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 1 "против" и без 
"въздържали се" прие 

Решение №1998 
Отменя, по жалбите на адвокат Димо Колев Димов и адвокат Светлин 

Русев Русев - адвокати от Адвокатска  колегия - Стара Загора, като 
незаконосъобразни следните решения на Адвокатския съвет - Стара Загора:  
         - Решение №93 по протокол №6  от заседание на Адвокатския съвет, 
проведено на 18.04.2019 г.; 
         -Решение №116 по протокол №7 от заседание на Адвокатския съвет, 
проведено на 14.05.2019 г.; 
         - Решение №117 по протокол №7 от заседание на Адвокатския съвет, 
проведено на 14.05.2019 г. 
       Потвърждава Решение  №92 по Протокол №6 от заседание на 
Адвокатския съвет, проведено на 18.04.2019 г.  в частта му: „С оглед 
правомощията на Адвокатския съвет, визирани в разпоредбата на чл. 89, т. 
10 от ЗА, всички разпореждания с движими вещи да се извършват след 
решение на САК“, като отменя решението в останалата му част относно 
израза: „включително и паричните средства“, както и относно израза „и да 
се подписват от председател и секретар на САК съвместно“, като 
незаконосъобразно.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Благодаря Ви, колеги. 
Закривам заседанието. 

 (19 ,05 часа) 
                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  
                                   АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   
                                                               РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА    
Стенограф:  
                  (Р. Никова)  


