
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 

   

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

№52 

ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

8  НОЕМВРИ 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. Веселка Коева  

7. Красимир Краев  

8.  Лидия Атанасова 

9.Милен Ралчев  

10. Никола Рангелов  

11. Станислав Тонов  

12. Стефан Ботев   

13. Христо Христов  

Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд  

Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  

 

Резервни членове на ВАС: 

1. Валентина Адиркова 

2. Валя Иванова  

3. Мария Ганева  

4. Нели Виодорова (от 10,00 часа) 

5. Румен Петков 

6. Светлана Проданова  

 

Присъстват още: 

Румен Николов, председател, Враца  

Александър Машев, зам.-председател, София (от 11,10 часа) 
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ОТСЪСТВАТ: 

Валя Гигова 

Емил Ядков  

 

Дневен ред: 

 

1. Информация за проведени събития и мероприятия.  

    Предстоящи събития, мероприятия, становища. 

Докладва: Председателят на ВАдвС  

2. Финансови въпроси. 

   Докладва: Главният секретар на ВАдвС. 

3. Обсъждане на Програма за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 1.01.2020-

28.02.2021 г. 

4. Доклад в изпълнение на Решение №2114/11.10.2019 г. относно Наредба №1 на Висшия 

адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения. 

5. Обсъждане рамка на Проект   на  Бюджет 2020 на Висшия адвокатски съвет за 2020 г. и 

вземане на решение. 

     Докладва: Главният секретар на ВАдвС. 

6. Обсъждане  на Проект за Бюджет 2020 г. на ВАдвС с оглед окончателното му приемане през 

м. декември 2019  г. Докладва: Главният секретар на ВАдвС   

7. Определяне на победителите в годишното студентско състезание за написване на реферат 

на тема „Разликата между върховенството на правото и върховенството на закона. 

Докладва: Председателят на  комисията зам.-председателят на ВАдвС Людмил Рангелов. 

8. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 

Докладват: членове на ВАдвС  

9.  Разни. 

 

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден, колеги, налице е необходимият кворум, откривам 

днешното заседание.  

……… 

 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2115 

Отлага редовното заседание на Висшия адвокатски съвет от 29.11.2019 г. за 6.12.2019 г. 
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* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2116 

Да бъде направено искане от Висшия адвокатски съвет, на основание чл. 150, ал. 4 от 

Конституцията на Р България,  до Конституционния съд за установяване на 

противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данъка върху добавената стойност.  

 

* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2117 

Отклонява сигнал 2397/26.09.2019 г. 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.  

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2118 

Отклонява заявлението на адвокат Яна Богданова Кузманова вх. №2379/25.09.2019 г., 

като неоснователно. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2119 

Да бъде изпратен сигнал до Изпълнителния директор на Националната агенция по 

приходите, във връзка със сигнал на младши адвокат Ивайло Любомиров Найденов, вх. 

№1835/29.08.2018 г., така както е изготвен от ръководителя на секция „Административно и 

данъчно право”, вх.№2779/7.11.019 г. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2120 

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. 

* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" , без „против” и 1 „въздържал се” прие 
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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 адвокат Николай Хаджигенов, вх. №916/10.04.2018 г., и изпраща на 

адвокат Хаджигенов изразеното становище. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2122 

Одобрява разходите по финансовия доклад на главния секретар вх. №2693/31.10.2019 г. по 

раздел I, т. 1 на стойност на 3000 лв., за периода 26.09.2019-29.10.2019 г. 

 

* * * 

Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и индивидуални преписки. 

 

* * * 

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

Решение №2127 

Във връзка с миграция на информацията в библиотеката на Висшия адвокатски съвет, 

към платформа PRIMA и нов библиотечен софтуер, да бъдат закупени 3 модула – Модул E-LIB 

PRIMA-  за книги, инвентарна книга, налични описания на книги, Модул E-LIB PRIMA за статии 

от периодични издания и части от книги, Модул E-LIB PRIMA за регистрация на обслужване на 

читатели, статистика, и съпътстващи дейности, от фирма „СофтЛиб“ ООД, със седалище и адрес 

на управление гр. София, ул. Юрий Венелин №42, съобразно оферта вх.№2767/6.11.2019 г., за 

обслужване на библиотеката към Висшия адвокатски съвет и филиала към нея на ул. Калоян №8, 

ет.4. 

* * * 

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

Решение №2128 

Приема Годишната програма за дейността на Висшия адвокатски съвет за 2020 г. с 

приложения към нея годишен календар – така както е посочено в предложение 

вх.№2740/5.11.2019 г. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2129 

Открива процедура по изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения. 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие 

Решение №2130 

Създава работна група, която да изготви проекта на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения, в състав Атанас Стоянов, зам.-председател на Висшия адвокатски съвет, 

председател на работната група, и членове Стефан Ботев и Веселка Коева, членове на Висшия 

адвокатски съвет, като дава срок за изработване на проекта до 6.12.2019 г. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 1 – „против” и 1 – „въздържал се” прие 

Решение №2131 

Приема бюджетната рамка за 2020 г. така както е посочена с предложение 

вх.№2753/5.11.2019 г., от която да отпадне раздел І – Приходна част, буква „А”. 

 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2132 

Приема доклада на  комисията за присъждане на годишната награда за студенти-юристи за 

написване на реферат на тема: „Разликата между върховенството на правото и върховенството 

на закона” по повод 22 ноември – Деня на българските адвокати“.  

Не присъжда първа награда.  

Втора награда се присъжда на Мария Николаева Цокева - ІV курс в Нов български 

университет. 

И трета награда се присъжда на Моника Лалева Станчева, ІV курс в Юридическия 

факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. 

 

* * * 

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Колеги, с това мисля, че изчерпахме дневния ред. Имам 

няколко въпроса. 

…. 

Колеги, благодаря Ви много. Надявам се оттук нататък все така да са заседанията. 

Закривам заседанието. 

 

(15,15 часа) 

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  

                                  АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   

                                                              РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА    

Стенограф:  

                  (Р. Никова)  


