
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 
 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 
№49 

ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

13 СЕПТЕМВРИ 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 (от 11,50 часа) 
4. Стефка Въжарова   
5. Албена Пискова (до 18,50 часа) 
6. Валя Гигова (до 17,30 часа) 
7. Веселка Коева  
8. Емил Ядков  
9. Красимир Краев  
10.  Милен Ралчев (до 18,00 часа) 
11. Никола Рангелов  
12. Станислав Тонов  
13. Христо Христов 
Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд  
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  
Йордан Цветанов, председател на Управителния съвет на Центъра за обучение на 
адвокати (по т.5). 
 
Резервни членове на ВАС: 
Валентина Адиркова, Валя Иванова , Мария Ганева, Нели Виодорова, Румен 
Петков, Светлана Проданова 
 
Присъстват още: 
Иван Иванов, председател, Търговище  
Татяна Михайлова, председател, Смолян  
Даниела Минева, председател, Велико Търново  
Юлиян Георгиев, председател, Варна  
 
ОТСЪСТВАТ: 
Стефан Ботев , Лидия Атанасова  
 

Дневен ред: 
 
 1. Предстоящи събития – организационни въпроси. 
  1.1. Кръгла маса по медиация – на 25.09.2019 г. в гр. София, НДК, з. 
9.  

Докладват: Председателят на ВАдвС и Емил Ядков  
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  1.2. Дните на адвокатите в СОК „Камчия“ – 26.09-29.09.2019 г. 
Докладва: Главният секретар на ВАдвС. 
1.3. Есенна конференция на българската адвокатура – 12.10.2019 г.  

  1.4. Европейски ден на адвокатите – 25 октомври – обсъждане и 
вземане на решения за неговото отбелязване. 

Докладват: Председателят и Главният секретар на ВАдвС. 
 

2. Организационни въпроси. 
  2.1. Обсъждане и вземане на решение по вх.№2164/30.08.2019 г., 
депозиран от адв. Юлиян Георгиев, относно встъпване на новоизбрания 
председател на Адвокатска колегия – Варна. 

Докладва: Председателят на ВАдвС. 
  2.2. Обсъждане и вземане на решение по вх.№2053/8.08.2019 г. 
Отговор от адвокат Снежина Христова на писмо на адвокат Христо Христов, 
изпратено до всички адвокатски колегии в страната. 

Докладва: Зам.-председателят на ВАдвС Атанас Стоянов. 
 

3. Финансови въпроси. 
Докладва: Главният секретар на ВАдвС    

 
4. Определяне съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за 

провеждане изпита за адвокати и младши адвокати на датите и мястото за 
провеждане на изпита за кандидати за адвокати и младши адвокати  на есенната 
сесия на изпита за 2019  г. 

Докладва: Председателят на ВАдвС   
 

5. Обсъждане на Отчет за дейността на Фондация „Център за обучение на 
адвокати "Кръстю Цончев" за периода 1.01.2019-30.06.2019 г. 
(вх.№2138/27.08.2019 г.). 

Докладват: Председателят на ВАдвС  
  Председателят на УС на ЦОА  
 

6. Изпълнение на решения на Висшия адвокатски съвет: 
  6.1. Обсъждане и вземане на решение по становище на Румен 
Ненков относно предсрочното прекратяване правомощията на председателите на 
върховните съдилища и на главния прокурор в изпълнение на Решение 
№1890/18.07.2019 г. (вх.№2166/30.08.2019 г.) 

Докладва: Председателят на ВАдвС  
  6.2. Обсъждане и вземане на решение по становище на Румен 
Ненков и Симона Велева – анализ на съдебната практика по въпроса за 
отговорността за разноските в изпълнение на Решение №1930/14.06.2019 г. 
(вх.№№2167/30.08.2019 г. 2165/30.08.2019 г. 

Докладва: Председателят на  ВАдвС  
   
 7. Определяне на работна група за изготвяне на Програма за дейността на 
ВАдвС за 2020 г.  
 

8. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
Докладват: членове на ВАдвС  
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9. Разни. 
  9.1. Вх.№1969/26.07.2019 г. Писмо на ФОБА до НС. 
  9.2. Вх.№2150/28.08.2019 г. Искане от Фондация „Евгений 
Мосинов“ и др. 
 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум, 
откривам днешното заседание. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2043 
Висшият адвокатски съвет да финансира участието (престой и пътни 

разноски) на по един млад адвокат от адвокатска колегия,  посочен от 
съответната колегия, в Дните на адвокатите в СОК „Камчия”, за периода 
25.09-29.09.2019 г.  

 
* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2044 
Висшият адвокатски съвет да финансира участието (престой и пътни 

разноски) на експертите към Комисията по правни въпроси при Висшия 
адвокатски съвет, които пишат становища за Висшия адвокатски съвет, в 
Дните на адвокатите в СОК „Камчия”, за периода 25.09-29.09.2019 г.  

 
* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2045 
Висшият адвокатски съвет да осигури награди (книги художествена 

литература) за участниците в състезанията по време на Дните на адвокатите 
в СОК „Камчия”, които ще се проведат в периода 25.09-29.09.2019 г., за сума 
до 1500 лв. 

 
* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2047 
Възлага на Комисията за борба с нелоялната конкуренция  да 

подготви изложение за Есенната национална конференция на българската 
адвокатура, насрочена за 12.10.2019 г., по втория модул, на тема 
„Посредничество чрез електронни платформи, има ли опора в закона, анализ 
на действащите разпоредби на европейското законодателство“. 
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* * * 
 

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

 
Решение №2048 

Във връзка с отбелязване на 25 октомври – Деня на европейските 
адвокати и 22 ноември – Деня на българската адвокатура, да бъдат 
организирани в този един месец: 
-  Дни на отворени врати в българската адвокатура, като начинът на 
провеждане бъде осъществен по преценка на адвокатските съвети по места; 
- да бъде осъществена информационна кампания за същността на 
адвокатската професия чрез заснемане и излъчване на информационен 
клип;  
- изготвяне и разпространение на информационни материали за същността 
на адвокатската професия, които да бъдат поставени на обществени места 
пред съдебните сгради или централните части на градовете по избор на 
адвокатските съвети, като се използват като рекламни материали и тези, 
подготвени от ССВЕ; 
- да бъдат засадени дървета от отделните адвокатски колегии, предоставени 
от Висшия адвокатски съвет на места разрешени от съответните общини;  
 - организиране на изложба с фотоси, посветени на дейността на 
адвокатурата; 
- започване на инициатива за възстановяване на гробовете на известни 
български адвокати, погребани в адвокатското гробище на Централните 
Софийски гробища. 
За  разходи за предстоящите мероприятия определя сума до 30 000 лв. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и 3 
"въздържали се" прие 

 
Решение №2049 

На сайта на Висшия адвокатски съвет, в откритата секция, да бъдат 
публикувани преводите на закони за адвокатурата на български език на 
други държави, преведени по инициатива на ВАдвС, с изричното отбелязване 
от кого е извършен преводът. 

 
* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2050 
Да се разместят точките от дневния ред, като т. 5 бъде разгледана 

преди т. 2.  
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
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Решение №2051 

Приема за информация дадения на основание чл. 11, т. 4, изречение 2-
ро от Учредителния акт на Центъра за обучение на адвокати Отчет за 
дейността на Фондация „Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" 
за периода 1.01.2019-30.06.2019 г. 

 
* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2052 
Да се изпратят писма до адвокатските съвети със съответните имена 

на адвокати, които са вписани в тяхната адвокатска колегия, като се 
изискат обяснения на какви договорни отношения се основава присъствието 
на професионалния им профил в сайтовете advokatami.bg и pravatami.bg и 
какви правни действия осъществяват във връзка с този ангажимент.  

 
* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2053 
На 10.10.2019 г. от 10,00 ч. до 15,30 ч. да се проведе извънредно 

заседание на Висшия адвокатски съвет в залата на ул. Калоян №1А, а на 
11.10.2019 г. от 13,30 до 17,00 ч. - редовно заседание на съвета в хотел 
„Рамада“ – София. 

 
* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и с 3 
"въздържали се" прие 

 
Решение №2054 

Одобрява разходите по Раздел І от финансовия доклад на главния 
секретар вх.№2169/30.08.2019 г. на стойност над 3000 лв. 
 
Непубликуваните решения се отнасят до индивидуални преписки. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 "против" и без 
"въздържали се" прие 

 
Решение №2059 

Да бъде проведена среща на ръководството на Висшия адвокатски 
съвет и отговорниците от Съвета за съответните колегии, с ръководствата 
на отделните адвокатски колегии -адвокатските съвети, дисциплинарните 
съдилища, контролните съвети, с оглед ниската събираемост на месечните 
вноски на някои колегии. 
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* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за"  единодушно прие 
 

Решение №2060 
Отклонява искането на Тодор Рогошев за финансова подкрепа на 

Лятно училище по правата на човека. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2061 
Подкрепя Огнян Костов Янков, адвокат от Пловдивската адвокатска 

колегия, за участието му в конкурса ERA-CCBE за млади адвокати „Yong 
Lawyers”, заявено с молба вх.№2159/30.08.2019 г., като бъде подпомогнат 
финансово с таксата за участие, и като се съобрази подкрепата и на 
Пловдивския адвокатски съвет.  

 
* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2062 
На база на искането на Българския център за нестопанско право, 

вх.№2262/13.09.2019 г., Висшият адвокатски съвет да стане съорганизатор 
заедно с Българския център за нестопанско право, Института за държавата 
и правото при БАН, 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”, като 
финансира мероприятието със сума до 10 000 лв., при доказани разходи. 

 
* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2063 
Определя съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за 

провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати датите за есенната 
сесия на изпита за кандидати за адвокати и младши адвокати за 2019  г.: 
Писмен изпит – на 2 и 3 ноември 2019 г. 
Устен изпит – на 16 ноември 2019  г.  
Писменият изпит се провежда в 272-ра и 292-ра аудитория на Софийски 
университет "Климент Охридски", както следва: 
- Първа част – 2.11.2019 г. от 9,00 часа. Регистрация от 8,00 часа. 
- Втора част – 3.11.2019 г. от 14,00 часа. Регистрация от 13,15 часа. 
- Устният изпит – в сградата на Висшия адвокатски съвет в гр. София, ул. 
Калоян №8, ет. ІV – на 16.11.2019 г. от 9,00 ч. 
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* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2064 
На базата на направените сигнали от адвокати  и събраната практика 

счита, че множество решения на съдилищата, касаещи отговорността за 
разноски, противоречат на закона и на тълкувателно решение №6/2012 г. на 
ВКС и реши да бъде публично оповестена позицията на Висшия адвокатски 
съвет срещу незаконосъобразната практика на съдилищата по въпроса за 
отговорността за разноски.  
Да бъде подаден сигнал до Висшия съдебен съвет относно 
незаконосъобразната практика на съдилищата при определяне на 
отговорността за разноски. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2065 
Приема текст за обръщение, което да бъде изпратено до Висшия 

съдебен съвет по повод избора на главен прокурор на Република България 
със следното съдържание: 
„УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
С решение №1947/18.07.2019 г. Висшият адвокатски съвет прие становище 
относно качествата, които трябва да притежава кандидатът за главен 
прокурор на Република България, и го обяви публично.  
Според становището на Висшия адвокатски съвет бъдещият главен 
прокурор на Република България следва:  
- 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 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 общочовешките ценности. 
- 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. 
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- 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. 
Висшият адвокатски съвет е изразител на единството, самоуправлението и 
независимостта на българската адвокатура. Съзнавайки своята 
конституционна роля и отговорност не само към адвокатурата, а и към 
цялото общество, Висшият адвокатски съвет изчака разумно дълъг срок 
преди да изрази официално своята позиция по кандидатурата на г-н Иван 
Гешев за главен прокурор и се запозна с: 
- Концепцията за стратегическо управление на Прокуратурата на Република 
България, представена от кандидата;  
- докладите на Комисията по атестирането и конкурсите и на Комисията по 
професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС; 
- отговорите на кандидата по поставените въпроси, дадени при 
изслушването му в Етичната комисия, проведено на 17.09.2019 г.;  
- и с публично изразените разбирания на кандидата относно конституционно 
установената роля и функции на главния прокурор. 
Висшият адвокатски съвет счита, че г-н Иван Гешев не притежава нужните 
качествата, за да може отговорно, професионално, безпристрастно, 
справедливо и при спазване на принципа на законност и на върховенство на 
правото да осъществява функциите на главен прокурор на Република 
България. 
Конституционно установената роля на прокуратурата у нас не се свежда 
единствено до участие в наказателните производства. На прокуратурата, и в 
частност на главния прокурор, Конституцията възлага осъществяването на 
общия надзор за законност, в рамките на който прокуратурата следва да 
защитава обществения интерес, правата на човека и основните свободи, 
както и да гарантира утвърждаването на върховенството на закона. Поради 
това Висшият адвокатски съвет намира за абсолютно неприемливи и 
несъвместими с конституционната роля на прокуратурата разбиранията на 
кандидата, отразени в концепцията му, че липсата на справедливост „няма 
как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на 
закона”, съчетана с идеята на кандидата за промени в наказателния процес, 
който бил твърде формален, поставят под съмнение основния 
конституционен принцип за върховенството на закона. Справедливост има 
само там, където законът се прилага точно и еднакво спрямо всички и 
където процесуалният закон е гаранция за  нейното постигане. В 
концепцията на г-н Гешев дори не е спомената адвокатурата, нито е 
разпозната и отчетена нейната роля в защитата на правата и законните 
интереси на гражданите. Изразеното публично становище на г-н Гешев, че 
адвокатът „взима пари от хората, които защитава, независимо каква е 
истината”, е абсолютно неприемливо. Незачитането на конституционната 
роля на адвоката като защитник на гражданите при опазване на законните 
им права и интереси означава отричане на конституционно гарантираното 
право на защита на всеки пред държавните органи, включително 
следствието, прокуратурата и съда (чл. 56 от Конституцията), а оттам – и 
незачитане на устоите на самата правова държава.  
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Няма правова държава там, където няма гарантирано право на защита. 
Няма ли професионална защита, каквато по Конституция се осъществява от 
адвокатурата, няма гаранции за прилагане на презумпцията за невиновност, 
нито за справедлив процес.  
Всеки български гражданин има право да изразява мнението си и да го 
разпространява чрез слово (чл. 39 от Конституцията), както и право на 
мирен протест (чл. 43 от Конституцията). Затова е абсолютно неприемливо 
становището на кандидата, че критиките и протестите срещу кандидатурата 
му имат за цел да препятстват процедурата по избор на главен прокурор. 
Гражданите, които протестират или изразяват несъгласие, упражняват 
конституционно признати права, които именно прокуратурата и в частност 
главният прокурор са призвани да бранят.  
Главният прокурор стои начело на прокуратурата и затова следва да бъде 
готов да приема обосновани критики както към собствената си дейност, 
така и към дейността на прокуратурата като цяло. Тази дейност се 
осъществява изцяло в обществен интерес и обществото е особено 
чувствително към нея.  
Няма съмнение, че прокурорите, подобно на всички български граждани, 
имат право свободно да изразяват мнението си и да участват в обществения 
дебат по въпроси, касаещи съдебната система и правораздаването като цяло. 
Изразяването на мнение обаче следва да е в рамките на правомощията на 
прокуратурата и да не поставя под съмнение прокурорската независимост и 
безпристрастност. Прокурорите не могат да коментират факти и 
обстоятелства, касаещи текущи дела, а още по-малко публично да 
оповестяват вината на лица, за които няма влязла в сила присъда.  
Затова Висшият адвокатски съвет счита, че публичните изявления на 
кандидата за главен прокурор, съдържащи обвинения срещу граждани и 
твърдения за извършени от тях престъпления, са недопустими, не само 
защото игнорират изцяло презумпцията на невиновност, засягат 
достойнството и честта на обвиняемите, като не зачитат и международните 
стандарти за защита правата на човека и основните свободи. 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН 
СЪВЕТ,  
Висшият адвокатски съвет 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. 
Обръщаме се към Вас с искане да не одобрявате кандидатурата на 
единствения кандидат за главен прокурор, да прекратите настоящата и да 
насрочите нова процедура. 
Висшият адвокатски съвет се надява, че ще имате воля и смелост да 
проведете честна и справедлива процедура за избор на нов главен прокурор, 
която да не буди каквито и да било съмнения и да доведе до избор на 
кандидат, който е безспорен правен и морален авторитет. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2066 
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Обръщението по решение№2065/2019 г. да бъде изпратено на Висшия 
съдебен съвет и да бъде оповестено в медиите. 

 
* * * 
 

Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и индивидуални 
преписки. 
 

* * * 
 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 
 

Решение №2089 
Да бъде направена среща както с ръководството на Върховния 

административен съд, така и със Съвета на Камарата на частните съдебни 
изпълнители, и да бъдат поставени въпросите за достъпа на адвокати до 
делата. 
 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Благодаря, колеги.  
Закривам заседанието. Всичко хубаво, до заседанието на 10 октомври. 
 

(19,00 часа) 
                                  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  
                                   АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   
                                                              РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА   
  

Стенограф:  
                  (Р. Никова)  


