
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 
№53 

ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

6  ДЕКЕМВРИ 2019 г. – Калоян 1А 
София 

 
(9,40 часа) 

 
На заседанието присъстват:  
1. Атанас Стоянов, зам.-председател на ВАдвС 
2. Людмил Рангелов, зам.-председател на ВАдвС 
3. Стефка Въжарова (до 13,30 часа) 
4. Албена Пискова 
5. Веселка Коева 
6. Емил Ядков  
7. Лидия Атанасова  
8.  Милен Ралчев 
9. Никола Рангелов  
10. Станислав Тонов 
11. Стефан Ботев   
12. 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 (от 14,15 часа) 
4. Нели Виодорова 
 
Присъстват още: 
Юрий Бошнаков, председател, Бургас   
 
ОТСЪСТВАТ: 
Валя Гигова 
Красимир Краев 
Ралица Негенцова, председател на ВАдвС  
 

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. Информация относно Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на 

адвокатските възнаграждения. 
                                                      Докладва: зам.-председателят Атанас Стоянов  
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4. Продължаване обсъждането на проект за Бюджет 2020 г. на Висшия адвокатски съвет. 
                                                        Докладва: Главният секретар на ВАдвС  
5.Доклад на Комисията по провеждане на изпит за адвокати и младши адвокати – есенна сесия. 
                                                         Докладва: Председателят на Комисията Веселка Коева. 
6.Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
                                                          Докладват: членове на ВАдвС  
 7.Разни. 
 
ПРЕДС. АТАНАС СТОЯНОВ: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум, откривам 

днешното заседание. 
....... 

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

 
Решение №2153 

Одобрява разходите, посочени в т. І, т. 1, от доклада на главния секретар вх.№ 
2973/28.11.2019 г., без тези за сп. „Адвокатски преглед”. 

 
* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без „против” и 2-ма „въздържали се” прие 
 

Решение №2154 
 
Висшият адвокатски съвет да направи абонамент за списание „Общество и право“, по 

предложение с вх. №2936/25.11.2019 г. от Съюза на юристите в България, за 50 бр. книжки, на 
обща стойност 2200 лв. 

 
* * * 

Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и индивидуални преписки. 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

 
Решение №2156 

 
Висшият адвокатски съвет да извърши дарение на Благотворителната инициатива 

„Българската Коледа” – 17-о издание, 2019-2020 г. ,на сума в размер на 14 000 лв. 
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 1 "против"  и 1 "въздържал се" прие 

 
Решение №2157 

 
Писмото на адвокат Емил Ядков с вх. №3031/2019г. да бъде разгледано след разглеждане 

на проектобюджета, след т. 4. 
 

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

 
Решение №2158 

 
Окончателният доклад на работната група по Наредба №3, вх.№3022 да бъде изтеглен за 

разглеждане преди т. 6 - Дисциплинарни преписки. 
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* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

 
Решение №2159 

 
Включва в работната група по Наредба №3  адв.Силвия Паунова, длъжностно лице по 

защита на данните към Висшия адвокатски съвет. 
 

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

 
Решение №2160 

 
Допълва Решение №1022/18.05.2018 г., като в същото бъде добавен изразът „…, или 

изготвяне на нова Наредба по чл. 147 от Закона за адвокатурата”. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

 
Решение №2178 

 
Да бъде изпратено писмо до организатора на събитието - Балканска медийна асоциация 

касаещо националните награди за правосъдие , в което да бъде отбелязано, че Висшият 
адвокатски съвет няма никакво отношение към организацията и провеждането на тази 
инициатива, като не желае да се ползва за в бъдеще името на висшия орган на адвокатурата по 
повод организацията на подобни форуми, без да бъде взето предварително  съгласие на ВАдвС. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", без "против" и с 3-ма "въздържали се" прие 

 
Решение №2179 

 
Писмото по решение №2178/6.12.2019 г. да бъде огласено в медиите.  
 
ПРЕДС. АТАНАС СТОЯНОВ: 
Закривам заседанието. 
Заповядайте на 13 декември. 

 (18 ,15 часа) 
                                  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  
                                  АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   
                                                              АТАНАС СТОЯНОВ    

Стенограф:  
                  (Р. Никова)  
 


