
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

  №56 

ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

31 ЯНУАРИ 2020 г. – Калоян 1А   

София  

  

(9,37 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 13,40ч 

4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС  

5. Албена Пискова  

6. Валя Гигова (от 9,55 часа) 

7. Веселка Коева (до 17,00 часа) 

8.  Емил Ядков  

9. Красимир Краев 

10. Лидия Атанасова 

11. Милен Ралчев  

12. Никола Рангелов 

13. Станислав Тонов 

14. 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  

5. Светлана Проданова  

Присъстват още: 
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Венелин Ангелов, председател, Ловеч 

Даниела Минева, председател, Велико Търново  

Румен Антимов, председател, Кюстендил  

Христо Караманолов, председател, Кърджали  

Николай Колев (докладва по т. 1) 

По т. 5.1. присъстват: 

Мария Георгиева, председател, Благоевград 

Албина Анева, Благоевградска адвокатска колегия  

Иван Димитров, Благоевградска адвокатска колегия 

Отсъства:  

Стефан Ботев  

Дневен ред: 

 

1. Информация за извършените дейности по актуализация на адвокатските 

регистри. Презентация.                                           

Докладват: Емил Ядков и Николай Колев  

2. Обсъждане на Отчета за дейността  на Висшия адвокатски съвет за 2019 

г. и Годишния финансов отчет за 2019 г.   

Докладват: Председателят на ВАдвС и  Главният секретар на ВАдвС  

3. Финансови въпроси.                                             

Докладва: Главният секретар на ВАдвС  

4. Общо събрание на адвокатите от страната – организационни въпроси.                                           

Докладва: Председателят на ВАдвС 

5. Дисциплинарни и индивидуални преписки. 

Докладват: Членове на ВАдвС 

6. Разни.                                            

  

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: 

Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум, откривам днешното 

заседание. 

………. 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", единодушно прие 

Решение №2285 
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Приема за сведение информацията по Доклад вх. 

№297/31.01.2020 г. на работната група по обновяване на адвокатските 

регистри. 

* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", единодушно прие 

Решение №2286 

Извършва промяна в дневния ред, като т. 5.1. от Дисциплинарни 

индивидуални преписки, свързана с разглеждане жалбата на Светлозар 

Николов, да бъде разгледана след т. 1. 

* * * 

 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2287 

Оставя без разглеждане жалба с вх.№95/13.01.2020 г. от Светлозар 

Анастасов Николов, в частта, с която се обжалват решения от №1280 до 

№1300 включително, на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Варна, 

взети по Протокол №41 на заседанието на Съвета, проведено на 10.01.2020 г. 

 Решението в тази част е окончателно. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал 

се” прие  

Решение №2288 

Отменя по жалба на Светлозар Анастасов Николов решения на 

Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Варна, с №1301 и №1302, взети 

по протокол №41 на заседанието на Съвета, проведено на 10.01.2020 г., и 

вписва по реда на чл. 35, ал. 2 от Наредба №3/29.10.2004 г. за водене и 

съхраняване на регистри от адвокатските съвети, Светлозар Анастасов 

Николов в регистъра на адвокатите към Адвокатска колегия – Варна.  

Решението в тази част подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 

получаване на съобщението, пред Върховния касационен съд, по реда на чл. 7 

от Закона за адвокатурата.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за” единодушно прие 
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Решение №2289 

Оставя без разглеждане заявление с вх.№263/29.01.2020 г. на адвокат 

Стефка Петкова Кючукова от Варненската адвокатска колегия, за 

присъединяване и поддържане на жалбата на Светлозар Анастасов Николов 

срещу всички решения от 10.01.2020 г. на Адвокатски съвет – Варна, 

включително и решението, с което се отказва вписване на Светлозар 

Анастасов Николов в Регистъра на адвокатите към Адвокатска колегия – 

Варна.  

Решението в тази част е окончателно и не подлежи на обжалване.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2290 

Отклонява писмото на г-н Ангел Марков от гр. Перник, касаещо 

нелоялни търговски практики и нарушения на закона, от страна на 

„Топлофикация – Перник” ЕАД и „Топлофикация – София” ЕАД, с оглед 

съображенията в решението на СЕС от 5.12.2019 г. по дело С-708/2017  г. и С-

725/2017  г.  

* * * 

Преписка №232 – по молба №1947/24.07.2019 г.  

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2291 

Оставя без уважение молбата вх.№1947/24.07.2019 г. на Недялка 

Николова Кабаиванова, за сезиране от Висшия адвокатски съвет на 

Конституционния съд на Р България, с искане за обявяване за 

противоконституционна разпоредбата на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НПК, тъй като 

не се касае до противоконституционност, а по прилагане на Закона и 

тълкуване на Закона. 

* * * 

Преписка №233/27.01.2020 г.  

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2292 

Отклонява молба вх.№2943/25.11.2019 г.  от адвокат Незми Емин 

Мустафа, с която иска сезиране на Конституционния съд и Министерския 

съвет, тъй като Висшият адвокатски съвет не разполага с правомощие да 
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извършва проверка дали централните и териториалните органи на 

изпълнителната власт отговарят на изискванията за заеманата от тях 

длъжност. 

* * * 

Преписка №247/28.01.2020 г. Това е предложение за допълване на 

тълкувателно дело №5/2019 г. на ОСГК на ВКС. 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2293 

Да бъде внесено предложение от Висшия адвокатски съвет за допълване 

на предмета на Тълкувателно дело№5/2019 г. на Общо събрание Гражданска 

колегия на ВКС, по въпроса: „Кои са критериите, на които следва да отговаря 

организационно обособена структура (магазин, ателие, кораб, цех, ресторант, 

хотел и други) от предприятието на работодателя, за да се дефинира като 

„част от предприятието“ в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 2, предложение 1 от 

Кодекса на труда?“ по предложението на адвокатите Дафинка Стойчева и 

Цветина Стефанова от Софийската адвокатска колегия.   

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за”, 1 – „против” и без 

„въздържали се” прие 

Решение №2294 

Да бъде направено предложение от Висшия адвокатски съвет за 

допълване предмета на Тълкувателно дело №5/2019 г. ОСГК на ВКС, с 

въпроса: „Кой носи тежестта на доказване за всички елементи от 

фактическия състав на уволнителното основание „закриване на част от 

предприятие“ - чл. 328, ал. 1, т. 2, предложение 1 от Кодекса на труда?“, по 

предложението на адв. Дафинка Стойчева и адв. Цветина Стефанова от 

Софийската адвокатска колегия. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2295 

Отклонява предложение №1753/28.06.2019 г. в останалата му част, 

относно искане за приемане на тълкувателно решение, тъй като вече е 

образувано тълкувателно дело №5/2019 г. на ОСГК на ВКС.  

* * * 
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Предварително становище №3060/6.12.2019 г.  

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2296 

Отклонява искането на Стефка Иванова Ангелова, вх.№2702/31.10.2019 

г. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2297 

Възлага на адвокат Тодор Табаков и Секцията по административно 

право и процес на Комисията по правни въпроси при Висшия адвокатски 

съвет, с оглед направените констатации, да формулира въпроси и предложи 

на Висшия адвокатски съвет проект на искане за тълкувателно решение по 

въпроса дали по реда на отмяна на влезли в сила съдебни актове по чл.237 и 

сл. от АПК е допустимо да се иска отмяна на влезли в сила определения, 

които решават делото по същество, а не преграждат по нататъшното му 

развитие. 

* * * 

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

"въздържал се" прие 

Решение №2298 

Приема отчета за дейността на Висшия адвокатски съвет, за периода 

01.01.2019-31.12.2019 г. 

* * * 

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

"въздържал се" прие 

Решение №2299 

Приема Отчет по бюджета за 2019 г., вх.№197/22.010.2020 г., с 

направените днес бележки и допълнения, и текстовия вариант 

вх.№177/20.01.2020 г., с направените бележки и корекции. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2230 
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Одобрява извършените разходи за периода 10.12. до 31.12.2019 г. на 

стойност над 3000 лв., така както са описани във финансовия доклад на 

главния секретар, вх.№216/23.01.2020 г. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2301 

Одобрява извършените разходи за периода 1.01. до 23.01.2020 г. на 

стойност над 3000 лв., така както са посочени във финансовия доклад на 

главния секретар, вх.№216/23.0102020 г.  

* * * 

Непубликуваните решения се отнасят до отпускане на социални помощи на 

адвокати. 

Преписка вх.№175/20.01.2020 г. - препис-извлечение от Решение №12 по т. 

14 от Протокол №1/15.01.2020 г. на Адвокатския съвет – Хасково. 

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

"въздържал се" прие 

Решение №2304 

В отчета за дейността на ВАдвС за 2019  г. да бъде изразена твърдата 

позиция на Висшия адвокатски съвет, че ще вземе необходимите решения и 

предприеме необходимите действия за събиране на неизплатените от адвокати 

и задържани от адвокатските съвети дължими суми към Висшия адвокатски 

съвет. 

                                                          * * * 

Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2305 

Премества за разглеждане доклад вх.№222/24.01.2020 г. на адвокат 

Тодор Табаков – ръководител секция „Административно, финансово и 

данъчно право“ на Комисията по правни въпроси при Висшия адвокатски 

съвет относно предоставянето на трансгранични услуги и Кодексът за 

либерализация.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2306 
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Възлага на адвокатите Тодор Табаков, Ели Христова, Станислав 

Костов и Емил Ядков да работят във връзка с необходимостта от промени в 

Закона за адвокатурата и ако са необходими, да предложат варианти по какъв 

начин да бъдат направени във връзка с доклада на адвокат Табаков 

вх.№222/24.01.2020 г. по отношение на Кодекса за либерализация. Вариантите 

да бъдат представени до края на месец февруари. Избира за председател на 

работната група - Емил Ядков. 

* * * 

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

се" прие 

Решение №2307 

Избира за водещи на Общото събрание на адвокатите от страната, на 22 

и 23 февруари 2020 г., което ще се проведе в град София хотел Балкан,  

членовете на Висшия адвокатски съвет Албена Пискова и Емил Ядков. 

* * * 

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

"въздържал се" прие 

Решение №2308 

Обединява преписки вх.№181/20.01.2020 г. по жалба на Петя Хантова и 

преписка вх.№191/20.01.2020 г. – по жалба на адвокат Иванка  Кехайова, 

двете от Адвокатска колегия – Благоевград, тъй като имат идентичен предмет 

на обжалване.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", 3 "против", без "въздържали 

се" прие 

Решение №2309 

Оставя без разглеждане жалби вх.№181 и №191/20.01.2020 г. на адвокати  

Петя Хантова  и Иванка Кехайова, двете от Адвокатска колегия - 

Благоевград, срещу решения от №21 до №26, включително, по Протокол 

№1/10.01.2020 г. на разширения състав на органите на Адвокатска колегия – 

Благоевград. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 4 "против" и 1 

"въздържал се" прие 

Решение №2310 

Отменя решения на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – 

Благоевград, взети по Протокол №1/10.01.2020 г.  от №1 до №20 включително, 

и от №27 до №32, включително, като незаконосъобразни, по жалби вх.№181 и 

вх. №191/20.01.2020 г. на адвокати Петя Хантова  и Иванка Кехайова, двете от 

Благоевградска адвокатска колегия. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

* * * 

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

"въздържал се" прие 

Решение №2311 

Оставя без разглеждане жалба вх.№193/22.01.2020 г. по описа на Висшия 

адвокатски съвет, подадена от адвокат Ирина Пелтекова против решение, 

обективирано в Протокол №1/13.01.2020 г. на избирателната комисия при 

Адвокатска колегия – Благоевград, като недопустима.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

* * * 

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

се" прие 

Решение №2312 

Обединява преписки вх.№269 - по жалба на Александър Смиленов 

Гюнджиев, вх.№270 – по жалба на Селма Дичова Падарева, вх.№271 – по 

жалба на Велик Илиев Гогов, вх.№272 – по жалба на Венета Асенова 

Медарова, вх.№273 – по жалба на Адриана Стефанова Мелниклийска, 

вх.№274 – по жалба на Иван Ангелов Тюхков, и вх.№275 – по жалба на Стела 

Николова Янева, всички с дата 29.01.2020 г., тъй като са с идентичен предмет. 

* * * 

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

"въздържали се" прие 

Решение №2313 

Оставя без разглеждане молбите за тълкуване, методически указания, 

правна помощ и съдействие, на Александър Смиленов Гюнджиев, Селма 
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Дичова Падарева, Велик Илиев Гогов, Венета Асенова Медарова, Адриана 

Стефанова Мелниклийска, Иван Ангелов Тюхков и Стела Николова Янева – 

всички адвокати от Адвокатска колегия – Благоевград. 

* * * 

Преписка е вх.№276. 

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 2-ма 

"въздържали се" прие 

Решение №2314 

Приема за сведение запитване вх.№276/29.01.2020 г. на Висшия 

адвокатски съвет, с изх.№59/29.01.2020 г. на АК - Благоевград, подадено от 

председателя на Адвокатския съвет – Благоевград. 

* * * 

Преписка вх.№292.  

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2315 

Приема за сведение становище на членовете на Адвокатска колегия – 

Благоевград относно Решение №2251/10.01.2020 г. на Висшия адвокатски 

съвет, относно едновременното встъпване на органи по чл.110 от Закона за 

адвокатурата. 

* * * 

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

се" прие  

Решение №2316 

Оставя без разглеждане жалба вх.№311/31.01.2020 г. на адвокат Райна 

Иванова Аврамова, член на Софийската адвокатска колегия, кандидат за 

член на Софийския адвокатски съвет и кандидат за делегат на Общото 

събрание на адвокатите от страната, срещу решение от заседание на 

Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия, проведено на 

31.01.2020 г., като недопустима. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за“ единодушно прие 

Решение №2319 
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Връща жалба вх. №120/14.01.2020 г. на Висшия адвокатски съвет, 

подадена от адвокат Стефан Николаев Марчев от Софийската адвокатска 

колегия, срещу решение по т. 7 от протокол №31 от проведеното извънредно 

заседание на Софийския адвокатски съвет на 26.11.2019 г. за окомплектоване 

на преписката със заверени копия на пълните текстове на протокол 

№30/19.11.2019 г., протокол №31/26.11.2019 г., копия на решенията, с които са 

последно увеличени вноските на Софийската адвокатска колегия от 9.01.2018 

г. и 8.01.2019 г., вътрешните правила за организация работата на Софийския 

адвокатски съвет, приети с решение на Софийския адвокатски съвет от 

11.07.2017 г.  

Решението е по процедура и не подлежи на обжалване. 

* * * 

Непубликуваните решения се отнасят до дисциплинарни и индивидуални 

преписки. 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за“ единодушно прие 

Решение №2329 

Създава работна група в състав Албена Пискова – председател, и 

членове Лидия Атанасова и Меглена Гунчева, за изработване на примерни 

вътрешни правила, примерни обяви и регистър на наставниците на стажант-

юристите във връзка с приложението на Наредба №1 от 1.02.2019 г. 

 

* * * 

 

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА:  

Колеги, приключихме, закривам заседанието.  

 

(17,18 часа) 

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  

                                  АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   

                                                          РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА     

Стенограф:  

                  (Р. Никова)  

 


