
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
 
 
 
 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 
№54 

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 
13  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   
4. Албена Пискова  
5. Валя Гигова 
6. Веселка Коева 
7. Емил Ядков  
8.  Красимир Краев 
9. Лидия Атанасова 
10. Милен Ралчев  
11. Никола Рангелов 
12. Станислав Тонов 
13. Стефан Ботев   
14. Христо Христов 
Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  
Резервни членове на ВАС: 
Валентина Адиркова 
Валя Иванова  
Мария Ганева  
Нели Виодорова  
Румен Петков  
6. Светлана Проданова  
Присъстват още: 
Жулиета Калчева, председател, Монтана   
Галина Бонева, председател, Шумен  
Ивайло Данов, председател, София  
Калина Петрова, председател, избран, но невстъпила в длъжност, Варна  
ОТСЪСТВА: Ралица Негенцова 
Дневен ред: 
1.Връчване на грамоти на победителите в Годишното студентско състезание за 
написване на реферат на тема „Разликата между върховенството на правото и 
върховенството на закона“ от зам.-председателя на ВАдвС Атанас Стоянов. 
2. Финансови въпроси. 
                                     Докладва: Главният секретар на ВАдвС. 
3. Обсъждане и утвърждаване на Учебен план, Програма за обучение и Списък с 
примерни теми и лектори на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" за 
2020 г.  
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4. Продължаване обсъждането на Проект за бюджет 2020 г. на Висшия адвокатски 
съвет. 
                                    Докладва: Главният секретар на ВАдвС  
5. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 
 6. Разни. 
ПРЕДС. АТАНАС СТОЯНОВ: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум, 
откривам днешното заседание. 
*** 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2180 
Одобрява извършените разходи за периода 30.10.2019-25.11.2019 г. на стойност над 3000 
лв., по т. I, т. 1 от доклада на главния секретар вх. №3108/10.12.2019 г. 
*** 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2181 
Одобрява направените разходи на стойност над 3000 лв. за периода 26.11.2019-9.12.2019 г. 
по т. I.3 от доклада на главния секретар вх. №3108/10.12.2019 г. 
*** 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2182 
Приема за информация извършените разходи за периода 26.11.2019-9.12.2019 г., които са 
на стойност между 1000 лв. и 3000 лв. от доклада на главния секретар, вх. 
№3108/10.12.2019 г. 
*** 
Непубликуваните решения се отнасят до индивидуални и дисциплинарни преписки. 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2183 
Възлага на председателя на Висшия адвокатски съвет да сключи договор с „Борика” АД за 
създаване на виртуален Пос терминал и за приемане на плащания с платежни карти и 
тяхната последваща обработка, на сайта на Висшия адвокатски съвет в секция Е-
адвокатура, подсекция Е-плащане, при условията на предоставената оферта с вх. № 
2969/28.11.2019 г. 
*** 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без „против” и 2-ма „въздържали се” прие 

Решение №2184 
Да финансира Сдружението за международни състезания по право за две мероприятия – за 
отбора на Юридическия факултет на Софийския университет за участие в международното 
състезание по търговско право и международен търговски арбитраж, за сумата от 2300 
евро, и отбора, представляващ Софийския университет на 15-ото издание на Световното 
състезание по международна търговска медиация, организирано от Международната 
търговска камара в Париж, за сума в размер на 1170 евро.  
*** 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2189 
Отпуска финансова помощ на Анастас Пунев – адвокат от Софийската адвокатска колегия, 
за издаване на книгата „Спиране на исковото производство”, в размер на 3518 лв., със 
задължение в книгата да бъде отбелязано спомоществувателството на Висшия адвокатски 
съвет, както и да бъдат предоставени безвъзмездно 30 броя на Висшия адвокатски съвет. 
*** 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 
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Решение №2190 

Отпуска на отбора на Юридическия факултет на Пловдивския университет за „ELSA 
Human Rights Moot Court Competition“ финансова помощ в размер на 1500 лв. за участие на 
отбора в ежегодното състезание по правата на човека, организирано от „ЕЛСА”. 
*** 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2192 
Утвърждава Учебния план, Програмата за обучение и Списъка с примерните теми и 
лектори на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, като се съобразят и 
предложенията, направени в днешното заседание. 
*** 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и 1 "въздържал се" се прие 

Решение №2193 
Изменя Решение №627/17.02.2018 г. по т. 2 в следния смисъл: „За събиране на вноските по 
т. 1 от решението, както и за нормативно регламентираната дейност по водене на Единния 
регистър за адвокатите на съответния адвокатски съвет се преотстъпват 
(делегират) 10% от събраните вноски. 
*** 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 3-ма "въздържали се" прие 

Решение №2194 
Да бъде увеличен абонаментът за сп. "Адвокатски преглед" от 1000 на 3000 бройки, 
съобразно искането, направено от Софийския адвокатски съвет. 
*** 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2203 
Оставя без разглеждане молба вх.№8059/11.12.2019 г., тъй като сроковете са 
разписани в Закона за адвокатурата. 
*** 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2204 
Включва адвокат Милен Райков като експерт в Комисията по правни въпроси при 
Висшия адвокатски съвет, в направления  Финансово, Административно и 
Търговско право.  
*** 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2206 
Да бъде извършен превод на Конвенцията за адвокатската професия и 
съпътстващите документи на ССВЕ. 
…. 
ПРЕДС. АТАНАС СТОЯНОВ: Закривам заседанието. 
 

(16 ,08 часа) 
 
                                     ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  
                                      АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   
                                                                 АТАНАС СТОЯНОВ    
Стенограф:  
                  (Р. Никова)  


