
 ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

 

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 

  №58 

ЗАСЕДАНИЕ 

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 

21 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 

Добринка Гърневска, председател на Висшия дисциплинарен съд (от 11,25 часа) 

Драгомир Димов, председател на Висшия контролен съвет  

ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ (председател на УС на Центъра за обучение на адвокати 

(по т. 4) 

Резервни членове на ВАС: 

1. Валентина Адиркова 

2. Валя Иванова  

3. Мария Ганева  
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4. Нели Виодорова (от 11,20 часа) 

5. Румен Петков  

6. Светлана Проданова  

Присъстват още: 

Венелин Ангелов, председател, Ловеч 

Даниела Минева, председател, Велико Търново  

Ивайло Данов, председател, София (от 14,02 часа) 

Калина Милославова, председател, Варна (от 11,20 часа) 

Стефан Даскалов, председател, Перник  

Румен Антимов, председател, Кюстендил  

Христо Караманолов, председател, Кърджали  

Отсъства: 

Милен Ралчев  

Дневен ред: 

 

1. Обсъждане на искания и  становища.                                                                     

Докладва : Председателят на ВАдвС   

2. Финансови въпроси.                                              

Докладва: Главният секретар на ВАдвС  

3. Обсъждане на Общи условия за ползване на сайта на ВАдвС, политика на 

поверителност.                                             

Докладва : Емил Ядков  

  

1. Обсъждане на Годишен отчет за дейността на Фондация Център за обучение 

на адвокати „Кръстю Цончев“ и Проект за бюджет на ЦОА за 2020 г.                                             

Докладва : Председателят на ВАдвС  

 5. Разни.    

 

ПРЕДС. РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА: Добър ден, колеги, имаме необходимия 

кворум.  

Откривам  днешното заседание.  

 

* * * 



 3
Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2358 

Приема становището на работната група, определена с решение 

№2306/31.01.2020 г.  

Изразява становище, че нормата на чл. 10 от Закона за адвокатурата не 

може да става повод за промяна на уредбата на адвокатската професия в 

България, която към настоящия момент съответства напълно на правилата на 

европейското право. От зададените въпроси към българската държава е видно, че 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие няма ясна 

концепция какво желае да се промени в българската уредба, освен чл. 10 от 

Закона за адвокатурата, и затова искат българските власти да предложат нещо.  

Счита, че този подход е опасен и стратегически неизгоден за адвокатурата, 

поради което възлага на председателя и на определените с решение № 

2306/31.01.2020 г. адвокати, да осъществят среща с представителите на 

Министерството на финансите, където да бъде предоставено становището на 

Висшия адвокатски съвет по възникналите в присъединителния процес въпрос, 

свързани с упражняване на адвокатската професия в България, съобразно 

правилата на Кодекса за либерализация от лица, които са адвокати извън 

Европейския съюз, европейското пространство и Швейцария. 

Предлага съдействие на Министерството на финансите като преговарящи с 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, за разясняване 

правилата и принципите на упражняване на адвокатската професия в България. 

* * * 

Преписка вх. №541/20.02.2020 г.  

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2359 

Оставя без уважение жалба вх. №339/05.02.2020 г. на адвокат Ради Иванов 

Дишовски от Софийската адвокатска колегия срещу решение на Общото 

събрание на адвокатите от Адвокатска колегия – София, проведено на 25.01.2020 

г., с което Общото събрание на адвокатите от Софийската адвокатска колегия 

задължава избраните делегати за Общото събрание на адвокатите в страната да 

подкрепят с гласуване предложения за промяна в Закона за адвокатурата с 

внесения ЗИД на Закона за адвокатурата или бъдещ законопроект за въвеждане 
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на дистанционно електронно гласуване за ръководни органи на адвокатурата, 

поради това, че такова решение не е гласувано на събранието.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа „за” единодушно прие 

Решение №2360 

Определя за водещи на Общото събрание на адвокатите от страната, което 

ще се проведе на 22.02.2020 г., Албена Пискова, Атанас Стоянов и  Людмил 

Рангелов.  

* * * 

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

се" прие 

Решение №2361 

Одобрява финансовите разходи, извършени за периода 24.01.2020 – 

17.02.2020 г. на стойност над 3000 лева, съобразно финансовия доклад на главния 

секретар.  

* * * 

Непубликуваните решения се отнасят до индивидуални преписки. 

Висшият адвокатски съвет с 10 гласа „за”, 1 "против" и  3-ма "въздържали 

се" прие 

Решение №2366 

Сумата, определена по решение № 2365, да бъде делегирана за изплащане на 

председателя на Адвокатска колегия – Хасково, от събраните месечни вноски 

към Висшия адвокатски съвет, които са задържани от Адвокатска колегия – 

Хасково, за предходната 2019 г.  

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2367 

Приема Общите условия за ползване на уебсайт vas.bg и Правила за 

ползване на услуги чрез отдалечен достъп от уебсайт vas.bg,  по  внесен доклад 

вх. № 419/11.02.2020 г.  

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

Решение №2368 

На основание чл. 11, т. 4 от Учредителния акт на Фондация „Център за 

обучение на адвокати "Кръстю Цончев" Висшият адвокатски съвет утвърждава 

представения Годишен отчет за дейността и Годишен финансов и счетоводен 

отчет, предоставени с писмо вх.№308/31.01.2020 г. на председателя на 

Управителния съвет на Фондация „Център за обучение на адвокати "Кръстю 

Цончев". 

* * * 

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

се" прие 

Решение №2369 

На основание чл. 11, т. 4 от Учредителния акт на Фондация „Център за 

обучение на адвокати "Кръстю Цончев", утвърждава представения проект за 

Бюджет на Фондация „Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" за 2020 

г., представен с писмо вх.№308/31.01.2020 г. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2370 

Есенната национална конференция на българската адвокатура да бъде 

проведена в град Варна. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие  

Решение №2371 

Есенната национална конференция на българската адвокатура да бъде 

проведена на 19.09.2020 г., като насроченото за 18.09.2020 г. заседание на Висшия 

адвокатски съвет бъде изнесено в град Варна. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 14 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2372 

Да направи искане до министъра на правосъдието за осигуряване вход за 

адвокати във всички съдебни сгради.  
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Подкрепя искането на Софийския адвокатски съвет и председателя на 

Софийския районен съд за разкриване на втори вход за адвокати в сградите на 

Софийския районен съд. 

* * * 

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

прие 

Решение №2373 

Към Комисията по изготвяне на проект на нов Закон за адвокатурата: 

-  определя за координатор и сътрудник г-жа Симона Велева, която да се 

занимава с координация между членовете на работната група, обобщаване на 

получени проекти в общ текст и др.,  

- да бъде създаден нарочен електронен адрес на Симона Велева, на който 

да бъдат получавани всички материали, свързани с изработвания законопроект, 

включително от адвокатите, имащи отношение към процеса. 

* * * 

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

се" прие 

Решение №2374 

Включва адвокат Димитър Петров от Варненската адвокатска колегия в 

Комисията по изготвяне на нов Закон за адвокатурата, като работи по частта 

Дисциплинарна дейност. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 9 гласа "за", без „против” и 4-ма „въздържали 

се” прие 

Решение №2375 

Отменя като незаконосъобразни всички решения на Адвокатския съвет – 

Благоевград от заседанието, проведено на 24.01.2020 г., обективирани в Протокол 

№2 от 24.01.2020 г., по жалбите на  адвокати Петя Живкова Хантова и Иванка 

Георгиева Кехайова, двете от Адвокатска колегия – Благоевград.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

* * * 
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Висшият адвокатски съвет с 10 гласа "за", без "против" и 3-ма 

"въздържали се" прие 

Решение №2376 

На 10 март от 9,30 часа да се проведе извънредното заседание на Висшия 

адвокатски съвет. 

* * * 

Висшият адвокатски съвет с 13 гласа "за" единодушно прие 

Решение №2377 

  Възлага на Комисия в състав: Светлана Проданова, Валя Иванова, 

Станислав Тонов, Лидия Атанасова, Румен Петков, Мария Ганева да работи по 

жалбите на Софийската адвокатска колегия срещу изборите, проведени на 2 

февруари 2020 г. – допълнителният избор за избор на органи на САК.  

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ  

                                  АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:   

                                                             РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА     

Стенограф:  

                  (Р. Никова) 

 


