
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 
   

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 
  №57 

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

14 февруари 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 
4. Стефка Въжарова, главен секретар на ВАдвС  
5. Албена Пискова  
6. Валя Гигова 
7. Веселка Коева 
8.  Емил Ядков  
9. Красимир Краев 
10. Лидия Атанасова  
11. Никола Рангелов 
12. Станислав Тонов 
13. Стефан Ботев   
14. Христо Христов 
 
Резервни членове на ВАС: 
1. Валентина Адиркова 
2. Валя Иванова  
3. Мария Ганева  
4. Нели Виодорова  
5. Румен Петков  
 
Присъстват още: 
Даниела Минева, председател, Велико Търново  
Румен Антимов, председател, Кюстендил  
Иван Демерджиев, председател, Пловдив 
Отсъства: 
Милен Ралчев  
 

Дневен ред: 
 
 1. Обсъждане на искания и становища на експерти.                                                      
Докладва : Председателят на ВАдвС  
2. Финансови въпроси.                                          
  Докладва: Главният секретар на ВАдвС  
3. Разглеждане на жалби по проведените избори за органи и делегати.  
Докладва: Председателят на ВАдвС  
Членове на ВАдвС  
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4. Обсъждане на Общи условия за ползване на сайта на ВАдвС, политика на поверителност и 

Правила за администриране на сайта.  
Докладва : Емил Ядков.  
5. Разни.                                        
     
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум, откривам 

днешното заседание. Имаме няколко становища за обсъждане. 
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2330 
Приема изразеното в експертното мнение на експерта Румен Ненков становище относно 

решението на Общото събрание на адвокатите от страната от 2019 г., касаещо популяризиране и 
утвърждаване на фигурата личен адвокат, което е и становището на Висшия адвокатски съвет 
във връзка с  решението на Общото събрание на адвокатите от страната.  

Становището да се качи на сайта на Висшия адвокатски съвет. 
 

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

Решение №2331 
Да бъде направено искане от името на Висшия адвокатски съвет, на основание чл. 150, ал. 4 

от Конституцията, до Конституционния съд на Република България за установяване на 
противоконституционност на чл. 208, ал. 1 в частта „…, а за имоти, предвидени за озеленяване 
площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“, от Закона за устройство на територията като 
противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 17, ал. 5 от Конституцията на Република България и 
на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията като противоречащ на чл. 4, ал. 1, чл. 56, 
чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", без "против" и с 2-ма "въздържали се" прие 

Решение №2332 
Потвърждава Решение №2183/13.12.2019 г. за сключване 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, 
като Висшият адвокатски съвет поеме заплащането на дължимите такси за превод на суми чрез 
банкови карти през виртуален ПОС терминал на сайта на ВАдвС, в размер на 0.5% или 0.6% 
върху всяка сума, но не по-малко от 20 ст., с направените от Борика АД допълнения към 
договора. 

* * * 
Непубликуваното решение се отнася до предоставяне на социална помощ на адвокат. 

 
 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", 4 "против" и без "въздържали се" прие 

Решение №2334 
Възлага изготвянето на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на 

пари и финансирането на тероризма за лица, които по занятие извършват правни услуги, да бъде 
възложено на адвокат Милена Живкова Миланова, при възнаграждение 3000 лв., със срок на 
изпълнение 2 месеца от подписване на договора. Възлага на председателя на Висшия адвокатски 
съвет да сключи договора. 
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* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за", без "против" и с 1 "въздържал се" прие 

Решение №2335 
Отпуска на доц. Янка Тянкова, адвокат от Великотърновската адвокатска колегия сумата 

от 2700 лв. за отпечатване на книгата „Производство по стабилизация“, със задължението 
спомоществователството на Висшия адвокатски съвет да бъде отразено в книгата и да бъдат 
предоставени безвъзмездно 30 броя от нея на Висшия адвокатски съвет. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за” прие 

Решение №2336 
Оставя без уважение жалби вх. №№335.1, 335.2/5.02.2020 г. и вх. №397/10.02.2020 г. от 

адвокат Иво Александров Стефанов, адвокат Иван Йорданов Димитров и адвокат Рангел 
Милушев Бараков, членове на Адвокатска колегия – Благоевград, против решение на 
Избирателната комисия при Адвокатска колегия – Благоевград от 26.01.2020 г. за избор на 
делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за” прие 

Решение №2337 
Оставя без уважение жалба вх. №405/10.02.2020 г. от адвокат Рангел Милушев Бараков от 

Адвокатска колегия – Благоевград, против решение на Избирателната комисия при Адвокатска 
колегия – Благоевград от 2.02.2020 г., за избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в 
страната.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за”, без "против" и с 1 "въздържал се" прие 

Решение №2338 
Оставя без уважение жалба вх. №375/7.02.2020 г. от адвокат Цвета Валентинова Рангелова и 

адвокат Пенко Боянов Ненов, адвокати от Адвокатска колегия – Благоевград, против решение на 
Избирателната комисия при Адвокатска колегия – Благоевград, от 02.02.2020 г. за допълнителен 
избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 

* * * 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа „за” прие 

Решение №2339 
Отменя решение на Общото събрание на Адвокатската колегия – Кюстендил, с което е 

изменен размерът на месечните вноски  към колегията от 15 на 20 лева, обективирано в протокол 
от Общото събрание, проведено на 25.01.2020 г., като незаконосъобразно, по жалбата на адвокат 
Евгени Йорданов от Адвокатска колегия – Кюстендил.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 12 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2340 
Оставя без уважение допълнение към жалба вх. №331/05.02.2020 г., нов вх. №430/12.02.2020 

г., от адвокат Евгени Стефанов Йорданов от Адвокатска колегия – Кюстендил, като 
неоснователно.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2341 
Оставя без разглеждане като недопустими жалби вх.№324.1, 324.2, 324.3, 324.4, всички от 

4.02.2020 г. от адвокат Миглена Маринова Ангелова от Адвокатска колегия – Русе, против 
решенията на Избирателната комисия при Адвокатска колегия – Русе, взети с Протокол, обявен 
на 27.01.2020 г. за избор съответно на членове на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – 
Русе, председател на Адвокатска колегия – Русе, членове на Контролния съвет при Адвокатска 
колегия – Русе и членове на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия – Русе, както и жалби, 
вх.№№414, 415, 416 и 417, всички от 11.02.2020 г. от адвокат Миглена Маринова Ангелова от 
Адвокатска колегия – Русе, против решенията на Избирателната комисия при Адвокатска 
колегия – Русе, взети с Протокол, обявен на 5.02.2020 г. за допълнителен избор, проведен на 
2.02.2020 г., съответно за председател на Адвокатска колегия – Русе, членове на Контролния 
съвет при Адвокатска колегия – Русе и членове на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия 
– Русе, и за членове на Съвета на Адвокатска колегия – Русе. 

На основание чл. 7, ал. 5 от Закона за адвокатурата, във връзка с чл. 106, ал. 4 от Закона за 
адвокатурата решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок 
от получаване на съобщението. 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и с 4-ма "въздържали се" прие 

Решение №2342 
Приема предложеното становище на доц. Таня Градинарова относно законопроекта за 

изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, сигнатура 053-01-3/15.01.2020 г. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2343 
Оставя без разглеждане жалба вх. №368/7.02.2020 г., подадена от адвокат Евгени Стефанов 

Йорданов, вписан в Адвокатска колегия – Кюстендил, в частта й, с която се обжалва решението 
на Избирателната комисия от 26.01.2020 г., с което са обявени за избрани за членове на 
Дисциплинарния съд адвокат Светозар Благоев Тричков и адвокат Йорданка Лазарова Наумова – 
Метаниева, както и в частта й, с която се обжалва решението на Избирателната комисия от 
26.01.2020 г. за обявяване на резултатите от избора на членове на Адвокатския съвет, на членове 
на Контролния съвет, на членове на Дисциплинарния съд и на председател на Дисциплинарния 
съд, като недопустима. 

Оставя без уважение жалба вх. №368/7.02.2020 г., подадена от адвокат Евгени Стефанов 
Йорданов, вписан в Адвокатска колегия Кюстендил в частта й, с която се обжалва решението на 
Избирателната комисия от 26.01.2020 г., с което е обявен за избран за Председател на Адвокатски 
съвет – Кюстендил адвокат Емил Димитров Велинов, като неоснователна. 
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Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването пред Върховния 

касационен съд от жалбоподателя и от Висшия контролен съвет. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2344 
Оставя без разглеждане допълнение към жалба вх.№368/7.02.2020 г. от адвокат Евгени 

Стефанов Йорданов от Адвокатска колегия – Кюстендил, вх.№429/12.02.2020 г. като недопустима.  
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без "против" и с 4 "въздържали се" прие 

 
Решение №2345 

Оставя без разглеждане жалбата на адвокат Александър Димитров Машев, кандидат за 
председател на Софийския адвокатски съвет, кандидат за член на Софийския адвокатски съвет и 
кандидат за делегат на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от 
страната, срещу решения №№65,66 и 70/27.01.2020 г на Избирателната комисия при САК, като 
недопустима.  

 Решението в  частта за избор на председател на Адвокатския съвет и за членове на 
Адвокатския съвет, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред 
Върховния касационен съд от жалбоподателя или Висшия контролен съвет, а в частта по 
отношение на избора за  делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на 
адвокатите от страната не подлежи на обжалване и е окончателно. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 11 гласа "за", без "против" и с 3-ма "въздържали се" прие 

Решение №2346 
Оставя без разглеждане жалбата на Емил Георгиев Николов, кандидат за делегат на САК за 

Общото събрание на адвокатите от страната, срещу Решение №70/27.01.2020 г. на Избирателната 
комисия на САК относно избор за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2347 
Оставя без разглеждане жалбата на Емил Георгиев Николов от Софийската адвокатска 

колегия, кандидат за член на Софийския адвокатски съвет, против Решение №66/27.01.2020 г. на 
Избирателната комисия към Софийската адвокатска колегия.  

Решението подлежи на обжалване, на основание чл. 106, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 5 от 
Закона за адвокатурата, в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния 
касационен съд. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2348 
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Оставя без разглеждане жалбата на Пламен Йорданов Ангелов от Софийската адвокатска 

колегия, кандидат за председател на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия – София, 
против Решение №68/27.01.2020 г. на Избирателната комисия към Софийската адвокатска 
колегия, обявено на 27.01.2020 г. 

 Решението, на основание чл. 106, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 5 от Закона за адвокатурата, 
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния 
касационен съд. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2349 
Оставя без разглеждане жалбата на Никола Николов Касабов, кандидат за член на 

Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия и кандидат за делегат на Софийската 
адвокатска колегия, за Общото събрание на адвокатите от страната, срещу решение 
№69/27.01.2020 г. и решение №70/27.01.2020 г. на Избирателната комисия към Софийската 
адвокатска колегия.  

Решението в частта за избор на членове на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска 
колегия, на основание чл. 106, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 5 от ЗА, подлежи на обжалване в 14-
дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния касационен съд, а в частта относно 
избора за делегати на  САК за участие в Общото събрание на адвокатите от страната е 
окончателно, на основание чл. 106, ал. 5, във връзка с чл. 99, ал. 5 от ЗА. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

 
Решение №2350 

Оставя без разглеждане жалбата на Пейчо Йорданов Пейчев от Адвокатска колегия – 
София, кандидат за член на Контролния съвет на Софийската адвокатска колегия срещу Решение 
№67/27.01.2020 г. на Избирателната комисия към Софийската адвокатска колегия. 

 На основание чл. 106, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 5 от Закона за адвокатурата решението 
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния 
касационен съд. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2351 
Прекратява производството по жалба вх.№784/4.02.2020 г. на адвокат Владислав Янев от 

САК срещу Решение №66, Решение №67, Решение №69 – всички от 27.01.2020 г., Решение №8 за 
приемане на Методически указания за провеждане на избори за органи, и Решение №9 за 
приемане на Методически указания за провеждане на избори за делегати от САК за Общото 
събрание на адвокатите от страната, Решение №21 – за допълване на Методическите указания за 
провеждане на избори за органи на САК, Решение №54/26.01.2020 г., Решение №52/27.01.2020 г. за 
преустановяване на агитацията на място за провеждане на изборите – всичките на Избирателната 
комисия към Софийската адвокатска колегия, поради оттеглянето ѝ. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 4 "против" и 1 "въздържал се" прие 
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Решение №2352 

Във връзка с постъпили жалби срещу изборите за членове на органи на Софийската 
адвокатска колегия и за делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на 
адвокатите от страната, Висшият адвокатски съвет реши, че адвокат и адвокат от Европейския 
съюз може да упражни правото си на глас на основния и на допълнителния избор, ако е издължил 
членския си внос до 31 декември. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2353 
Оставя без разглеждане жалбата на адвокат Александър Димитров Машев от Софийската 

адвокатска колегия, кандидат за делегат на Общото събрание на адвокатите от страната, 
насрочено за 22 и 23 февруари 2020 г., срещу Решение №92/3.02.2020 г. за избор на делегати на 
Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната на 
Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия, поради липса на правен интерес.   

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 12 гласа "за", 2 "против"  и без "въздържали се" прие 

Решение №2354 
Да бъде публикувано на сайта и обявено, че Общото събрание на адвокатите от страната, 

насрочено за 22 и 23 февруари 2020 г., не е отменено. В момента се разглеждат жалби срещу 
решения на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия по отношение на избора 
на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната. 

 
* * * 

 
Висшият адвокатски съвет със 7 гласа "за", 6 "против", без "въздържали се" прие 

Решение №2355 
Уважава жалбите на Пламен Йорданов Ангелов и Никола Николов Касабов, адвокати от 

САК, кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната и отменя  Решение 
№92/3.02.2020 г. на Избирателната комисия при САК за избор на делегати за Общото събрание на 
адвокатите в страната. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 8 гласа "за", 2 "против" и 3 "въздържали се" прие 

Решение №2356 
Отменя свое Решение №2355/14.02.2020 г. 
 

* * * 
 
Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", 2 "против" и 2 "въздържали се" прие 

Решение №2357 
Оставя без уважение жалбите на Пламен Йорданов Ангелов  и Никола Николов Касабов, 

адвокати от САК, кандидати за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната срещу 
решение № 92/3.02.2020 г. на Избирателната комисия при САК  за избора на делегати за Общото 
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събрание на адвокатите от страната, поради липса на конкретни оплаквания по отношение 
на изборния процес. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
 

……….. 
ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Закривам заседанието. 

 
(17,25 часа) 

                                  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  
                                  АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   
                                                             РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА     
Стенограф:  
                 (Р. Никова)  


