
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 

   
 
 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 
№48 

ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

19 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  
7. Веселка Коева (от 10,05 часа) 
8. Емил Ядков  
9. Красимир Краев  
10. Лидия Атанасова 
11.  Милен Ралчев (от 10,05 часа) 
12. Никола Рангелов (от 10,05 часа) 
13. Станислав Тонов  
14. Стефан Ботев 
15. Христо Христов 
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  
 
Резервни членове на ВАС: 

1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Мария Ганева  
4. Нели Виодорова  
5. Румен Петков 
6. Светлана Проданов 
7. Йосиф Герон  

 
Присъства още: 
Иван Иванов, председател, Търговище  
Татяна Михайлова, председател, Смолян  
Рачо Рачев, секретар, Габрово 
Иван Чолаков, председател, Благоевград   
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Дневен ред: 

 
1.Обсъждане и вземане на решение за внасяне на ЗИД ЗА в Народното 

събрание, с мотиви към законопроекта. 
Докладват: Председателят на ВАдвС и Емил Ядков  
2. (Нова). Откриване на процедура по изготвяне на нов Закон за 

адвокатурата в изпълнение решението на общото събрание на адвокатите от 
страната.  

3. Отчет за изпълнение на  Бюджет 2019  г. за периода 1.01.2019-30.06.2019 
г. 

Докладва: Главният секретар на ВАдвС. 
4. Отчет за събираемостта на месечните вноски към ВАдвС за периода 

1.01.2019-30.0.2019 г. 
Докладва: Главният секретар на ВАдвС    
5. Обсъждане и вземане на решение за определяне дата и тема на Есенната 

конференция на българската адвокатура. 
Докладва: Председателят на ВАдвС  
6. Определяне тема за 2019  г. за провеждане конкурс за реферати на 

студенти, изучаващи специалност „Право“, по повод 22 ноември – Ден на 
българската адвокатура.  

Докладва: Председателят на ВАдвС  
7. Обсъждане 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 за изземване дейността на адвокатите, т.нар. 
нелоялна конкуренция. 

Докладва: Зам.-председателят на ВАдвС Атанас Стоянов  
8. Разни. 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги, имаме необходимия 

кворум, откривам днешното заседание. Започваме с точката от вчерашния дневен 
ред – Дисциплинарни преписки. 

 
Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и индивидуални 

преписки. 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 4 "против" и без 

"въздържали се" прие 
Решение №2017 

Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да предприеме 
необходимите действия за осъществяване на законодателна инициатива за 
внасяне на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
адвокатурата в Народното събрание, както и за обсъждането и гласуването 
му в пленарна зала. 
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*** 

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

"въздържали се" прие 
Решение №2018 

Включва като нова, втора точка в дневния ред – Откриване на 
процедура по изготвяне на нов Закон за адвокатурата, в изпълнение 
решението на общото събрание на адвокатите от страната.  

 
*** 

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

"въздържали се" прие 
Решение №2019 

Открива процедура по изготвяне проект за нов Закона за 
адвокатурата, съгласно решението на общото събрание на адвокатите от 
страната. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 1 

"въздържал се" прие 
Решение №2020 

Създава  комисия, която да изготви принципите, на които ще се 
базира проектът на нов Закон за адвокатурата и план за действие за 
изработка на този проект. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и с 4-ма 

"въздържали се" прие 
Решение №2021 

Определя първоначалния състав на комисията за концепция за 
изработване проект на нов Закон за адвокатурата да бъде от 7 души.  

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 1 

"въздържал се" прие 
Решение №2022 

Избира Валя Гигова за член на комисията за концепция за изготвяне 
на нов Закон за адвокатурата. 

 
*** 
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Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и 2-ма 
"въздържали се" прие 

Решение №2023 
Избира Емил Ядков за член на комисията за концепция за изготвяне 

на нов Закон за адвокатурата. 
 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2024 
Избира Таня Градинарова за член на комисията за концепция за 

изготвяне на нов Закон за адвокатурата. 
 

*** 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2025 
Избира Валентин Брайков за член на комисията за концепция за 

изготвяне на нов Закон за адвокатурата. 
 

*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и с 6 

"въздържали се" прие 
Решение №2026 

Избира Ценимир Братоев за член на комисията за концепция за 
изготвяне на нов Закон за адвокатурата. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", без "против" и 7 

"въздържали се" прие 
Решение №2027 

Избира Кина Чутуркова за член на комисията за концепция за 
изготвяне на нов Закон за адвокатурата. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2028 
Избира Добринка Гърневска за член на комисията за концепция за 

изготвяне на нов Закон за адвокатурата. 
 

 
С оглед проведеното гласуване членове на комисията са: Валя Гигова, 

Емил Ядков, Таня Градинарова, Валентин Брайков, Ценимир Братоев, Кина 
Чутуркова, Добринка Гърневска. 
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*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за", без "против" и с 1 

"въздържал се" прие 
Решение №2029 

Избира за председател на Комисията за концепция за изготвяне на нов 
Закон за адвокатурата - адвокат Валя Гигова. 

 
*** 

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

се" прие 
Решение №2030 

Създава Консултативен съвет към Висшия адвокатски съвет, във 
връзка с приемане на концепцията за изготвяне на проект на нов Закон за 
адвокатурата, който Консултативен съвет се състои от представители на 
всяка адвокатска колегия и представители на юридически лица с 
нестопанска цел на адвокати. 

 
*** 

Непубликуваното решение се отнася до индивидуална преписка. 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 1 

"въздържал се" прие 
Решение №2032 

Приема Отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 
2019 г. на главния секретар, съобразно вх.№1794/5.07.2019 г. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 1 

"въздържал се" прие 
Решение №2033 

Приема справка за дължимите и внесени месечни вноски от 
адвокатските колегии към Висшия адвокатски съвет, съобразно 
вх.№1793/5.07.2019 г. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2034 
Да бъде изискана информация от Адвокатския съвет – Бургас за 

дължимия членския внос от членовете на колегията, поименно и по суми за 
всеки един, само към Висшия адвокатски съвет, разбита към 31.12.2018 г. и 
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от 1.01.2019 г. до 31.06.2019 г., която информация да бъде представена в срок 
до 1.09.2019 г.   

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2035 
Да бъде изискана информация от Адвокатския съвет – Стара Загора, 

Адвокатския съвет – Силистра и Адвокатския съвет – Смолян за дължимия 
членския внос от членовете на колегията, поименно и по суми за всеки един, 
само към Висшия адвокатски съвет, разбита към 31.12.2018 г. и от 1.01.2019 
г. до 31.06.2019 г. която информация да бъде представена в срок до 1.09.2019 
г.   

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2036 
Определя тема за есенната конференция 2019 г. на българската 

адвокатура  „Съвременните предизвикателства при упражняване на 
адвокатска професия“ с два модула, първи модул – „Съвременни форми за 
извъпроцесуално разрешаване на спорове и ролята на адвоката”, и втори 
модул – „Съвременни тенденции в организацията при упражняването на 
адвокатската професия”. 

 
*** 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
Решение №2037 

Определя темата за 2019 г. за конкурса за реферати на студенти, 
изучаващи специалист „Право”, по повод 22 ноември – Ден на българската 
адвокатура, да бъде „Разликата между върховенството на правото, и 
върховенството на закона”. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 2-ма 

"въздържали се" прие 
Решение №2038 

Закрива работната група по нелоялната конкуренция. 
Създава комисия по нелоялната конкуренция към Висшия адвокатски 

съвет като помощен орган по чл. 119, ал. 2 от Закона за адвокатурата, която 
да дефинира и представи на Висшия адвокатски съвет виждането си за 
понятието „нелоялната конкуренция”, да посочи формите за незаконно 
упражняване на адвокатска дейност и да представи вижданията си за 
начините за противодействие. 
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*** 
 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2039 
Определя персоналният състав на Комисията по нелоялната 

конкуренция към Висшия адвокатски съвет : Людмил Рангелов, председател, 
и членове Албена Пискова, Стефан Ботев, Красимир Недев, Ради Дишовски. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и с 4-ма 

"въздържали се" прие 
Решение №2040 

Определя дата за провеждане на кръгла маса по въпросите на 
медиацията 25-и или 30-и септември 2019 г., според възможностите на 
участниците. 

 
*** 

 
Висшият адвокатски съвет с 15 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2041 
Възлага на Емил Ядков да организира провеждането на кръглата маса 

по въпросите на медиацията, с помощта на председателя Ралица Негенцова и 
Красимир Недев. 

 
*** 

 
Непубликуваното решение се отнася до дисциплинарна преписка. 

 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, поради изчерпване на дневния 

ред, закривам днешното заседание.  
Позволете ми да Ви благодаря за издръжливостта, за съвместната работа, 

да Ви пожелая едно хубаво, слънчево, усмихнато лято с много положителни 
емоции, с много спокойствие и с нови сили на 13 септември 2019 г. да се видим, 
с много ентусиазъм и оптимизъм за втората част на тази година.  

 
(17,50 часа) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  

                                  АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   
                                                              РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА    
Стенограф:  
                  (Р. Никова)  

 


